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ÖZET

7-11 YAŞ AİLE EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİNİN ANABABALAR VE

ÇOCUKLAR ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Çokamay Yılmaz, Gökçe

Doktora, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine Gül Kapçı 

Aralık 2018, xxxii+287 sayfa

Bu araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 7-11 Yaş Aile Eğitim 

Programı’nın (AEP) anababalar ve çocuklar (Ndeney= 34; Nkontrol=39) üzerindeki etkisi

yarı deneysel araştırma yöntemiyle değerlendirilmiştir. Program, toplam 14 oturumdan 

oluşmaktadır. Deney grubundan ön test, son test ve bir yıllık izleme testi, kontrol 

grubundan ön test ve son test ölçümleri alınmıştır. Bu ölçümlerde anababalar Kısa 

Semptom Envanteri, Anababalık Stres Aracı, Anababalık Yetkinlik Ölçeği, Çocuğun 

Olumsuz Duygularıyla Başetme Ölçeği, Aile Değerlendirme Ölçeği, 6-18 Yaş Çocuk ve 

Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği, Duygu Ayarlama Ölçeği, çocuklar ise 

Çocuğun Bireysel Yaşantıları Ölçeği-Kişisel Bildirim ve Çocuğun Sosyal Davranış

Ölçeği-Kişisel Bildirim’i doldurmuşlardır. Eğitim sonu bulgularına göre, deney grubu 

anababalarının ruhsal belirtilerinin (U= 155.50, z= -4.99, p<.05) ve anababalık stres 

düzeylerinin (U= 313.50, z= -3.51, p<.05) kontrol grubuna göre anlamlı şekilde azaldığı,

anababalık benlik saygılarıyla (t(70)=3.94, p<.05) duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkileri 

(U= 316.50, z= -3.34, p<.05) ve probleme odaklı tepkilerinin (U=399.50, z=-2.17, p<.05)

anlamlı bir şekilde geliştiği görülmüştür. Ayrıca, deney grubunun genel fonksiyonlar (U= 

332.50, z= -2.47, p<.05) bakımından kontrol grubuna göre daha sağlıklı aile işlevlerine 

sahip olduğu bulunmuştur. Eğitim sonunda deney grubu çocuklarının CBCL (6/18)

toplam problem düzeylerinin (U= 380.50, z= -2.68, p< .05) kontrol grubuna göre anlamlı 

bir şekilde azaldığı, duygu ayarlama becerilerinin (F(1, 69)=15.14, p<.05) ise geliştiği 

görülmüştür. Deney grubu bir yıllık izleme ölçümlerinde programın, anababaların ruhsal 

belirtileri, anababalık stresi, anababalık benlik saygısı, anababaların küçümseyici 

davranışları dışında duygu sosyalleştirme becerileri, aile işlevleri ve çocuk duygusal-

davranışsal sorunları üzerindeki etkilerinin devam ettiği görülmüştür. Ancak programın 

çocukların duygu ayarlama becerilerini artırmadaki etkisi bir yıl sonra ortadan kalkmıştır. 



v 

 
 

Öte yandan, program çocukların akran ilişkilerindeki saldırganlık düzeylerinde kısa ve 

uzun dönemde etkili bulunmazken, çocukların akran ilişkilerindeki mağduriyetlerini 

azaltmada uzun dönemde etkili olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, anababaların ve 

çocuklarının bu programdan büyük oranda yarar sağladığı görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Aile Eğitim Programı, Anababa Eğitim Programı, Anababalık, 

Çocuk 
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SUMMARY 

AN EVALUATION FOR THE EFFECTIVENESS OF 7-11 AGE FAMILY 

TRAINING PROGRAM UPON PARENTS AND CHILDREN  

 

Cokamay Yilmaz, Gokce 

PhD, the Department of Psychological Services in Education  

Supervisor: Prof. Dr. Emine Gul Kapci 

December 2018, xxxii+287 Pages 

This research evaluates the effectiveness of Ministry of National Education 

(MNE) 7 -11 Age Family Training Program (FTP) upon parents and children by using 

quasi-experimental design (Nexperimental=34; Ncontrol= 39). The program is composed of 

total 14 sessions. Baseline, post-test and one-year follow up test measurements were taken 

from experimental group whereas, baseline and post-test measurements were taken from 

control group. Within the measurements, parents filled Brief Symptom Inventory, 

Parenting Stress Instrument, Parenting Sense of Competence Scale, Coping with 

Children’s Negative Emotions Scale, The McMaster Family Assessment Device and 

Child Behaviour Checklist for Ages 6-18 while children filled Children’s Self Experience 

Questionnaire-Self Report and Children’s Social Behaviour Scale-Self Report. According 

to findings after intervention, experimental group parents’ psychological symptoms (U= 

155.50, z= -4.99, p<.05) and parenting stress level (U= 313.50, z= -3.51, p<.05) 

significantly decreased whereas, parenting self-esteem (t(70)=3.94, p<.05), expressive 

encouragement (U= 316.50, z= -3.34, p<.05), problem-focused reactions (U=399.50, z=-

2.17, p<.05) significantly increased, compared with the control group. In addition, 

experimental group had significantly healthier family functions in terms of general 

functions (U= 332.50, z= -2.47, p<.05) compared with the control group. After 

intervention, children’s in experimental group CBCL (6/18) total scores significantly 

decreased (U= 380.50, z= -2.68, p< .05) and emotion regulation skills significantly 

increased (F(1, 69)=15.14, p<.05) compared with the control group. In experimental group 

one-year follow-up results, program’s short term effects on parents’ psychological 

symptoms, parenting stress levels, parenting self-esteem levels, parents’ emotion 

sociolization reactions except minimization reactions, family functions and children’s 

emotional and behavioral problems maintained after one year. However, FTP’s effect on 
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children’s emotion regulation didn’t maintain in long term. On the other hand, FTP wasn’t 

found to be effective on children’s aggression in peer relations both in short and long 

term, was effective on reducing children’s victimization level in peer relations only in 

long term. In conclusion, parents and children greatly benefited from that program.  

Keywords: Family Training Program, Parent Training Program, Parenting, Child.   
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ÖNSÖZ 

Çocukların dünyadaki en değerli varlıklar olduğunu bu nedenle onların 

yetişmesinde yetişkin her bireyin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle 

herkesin üzerine düşen ne varsa yapması gerekliliğine, toplumların ancak bu şekilde 

kalkınabileceğine inanıyorum. Eğitim psikolojisi alanında yetişen bir birey olarak benim 

üzerime düşenin bilimsel çalışmalarla onların yaşamını iyileştirmek olduğunu 

düşünüyorum. Bu anlamda çocukların yaşamlarındaki en önemli kişiler olan anababalar 

ile çalışmaların yaygınlaştırılmasının önemli ve gerekli olduğu fikriyle bu çalışmayı 

gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.  

Genç bir araştırmacının gelişmesinde ve bir bilim insanı olmasında kılavuzunun 

büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda belki de en şanslı 

öğrencilerdendim. Lisansüstü eğitimim ve araştırma görevliliğim boyunca edindiğim 

bilgi birikimimin çok önemli bir kısmını, çalışma disiplinimin oluşmasını ve en önemlisi 

iyi ve etik bir insan olma çabamı, sahip olduğu tüm bilgi ve beceriyi benimle paylaşan, 

her ihtiyacım olduğunda yanımda olan, gelişmem için zamanının çok büyük bir kısmını 

bana ayıran sevgili hocam Prof. Dr. Emine Gül Kapçı’ya borçluyum. Bu araştırmanın 

tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve raporlaştırılması aşamalarında da büyük 

bir özveriyle çalıştığı için kendisine minnettarım. Araştırmanın tüm aşamalarında 

titizlikle emek harcayan, beni her zaman yüreklendiren ve yanımda olan ve benim için 

değeri kelimelere sığmayan sevgili hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.  

Tez izleme komitemde görev alıp her bir toplantımızda verimli geri bildirimler 

vererek ve toplantı zamanlarının dışında da sorularıma cevap verip araştırmamın 

olgunlaşmasını sağlayan Prof. Dr. Figen Çok ve Dr. Öğr. Üyesi Ergül Demir’in bu tezde 

katkılarının büyük olduğunu belirtmek isterim.  Her iki hocama da katkılarından dolayı 

teşekkür ederim. Ayrıca tez jürimde yer alıp değerli görüşlerini sunarak tezimin 

gelişmesine katkıda bulunan Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş’e ve Doç. Dr. Hasan Atak’a 

teşekkür ederim.  

Tezimin olgunlaşmasında şüphesiz en önemli süreçlerden olan Manchester 

Üniversitesi’nde yaptığım incelemelerdir. Bu sürecin gerçekleşmesinde 2214-A Yurt Dışı 

Doktora Sırası Araştırma Bursuyla beni destekleyen TÜBİTAK’a teşekkürlerimi 

sunarım. Ayrıca bu sürecin gerçekleşmesi için Manchester Üniversitesi’ne beni davet 

eden Prof. Dr. Rachel Calam’a şükranlarımı sunmak isterim. Kendisi her zaman benim 

için zaman ayırdı ve yeni bilgi ve beceriler edinmem için sayısız fırsat sağladı. Ayrıca, 
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üniversitenin ve akademik topluluğun içinde olmamı sağlayan Dr. Anja Wittkowski’ye 

de teşekkür etmek isterim. Kendisi her zaman bilgi ve uzmanlığını benimle paylaştı ve 

birçok sorumu yanıtladı. Aynı şekilde, Dr. Aala El-Khani’ye de Manchester 

Üniversitesi’nde bulunduğum süreçte çalışma anlayışını benimle paylaştığı için 

teşekkürlerimi belirtmek isterim.  

Araştırmamın her aşamasını büyük bir titizlikle yürütmeye çalıştığım süreçte bana 

zaman ayırıp her sorumu cevaplayan sevgili arkadaşlarım Dr. Öğr. Üyesi Gizem Uyumaz 

ve Arş. Gör. Gözde Sırgancı’ya ve yine desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Dr. Öğr. 

Üyesi Cemre Erten Tatlı, Dr. Derya Atalan Ergin, Dr. Sedef Seydooğulları ve Dr. Öğr. 

Üyesi Mustafa Eşkisu’ya teşekkür ederim.  

Bu araştırmaya başladığım günden itibaren neredeyse tüm enerjimi bu çalışmaya 

harcadım. Bu süreçte duygusal olarak zorlandığım her an yanımda olan sevgili eşim Çağrı 

Yılmaz beni hep güçlendirdi. Ayrıca bu süreçte birlikte geçirebileceğimiz zamanların 

çoğunu çalışmak için harcamama karşın annem, babam, ağabeyim Bahadır Çokamay ve 

ablam Merve Çokamay beni hep destekledi. Benim eğitimli bir birey olmamda her zaman 

arkamda olan aileme teşekkür ederim. Bu süreçte nefes almaya ihtiyaç duyduğum anlarda 

canım yeğenlerim Miray, Yağmur ve Efecan’la geçirdiğim zaman çok değerliydi ve 

neşeleri beni hep motive etti. İyi ki varsınız.  

Bu süreçte çalışma arkadaşlarımın büyük desteğini gördüm. Sevgili araştırma 

görevlisi arkadaşlarım Aslı Aşçıoğlu Önal, Esma Daşcı, Ebru Güç ve Elif Gülçin Çelik’e 

duygusal desteklerinden dolayı teşekkür ederim.  
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BÖLÜM 1

1. GİRİŞ

Bu bölümde araştırmanın problemini açıklamaya yönelik olarak ilgili alanyazın 

hakkında bilgi verilmektedir. İlgili alanyazın aile ve anababalık, anababalıkla ilgili 

kavramlar, dünyada ve Türkiye’de anababa eğitimleri başlıkları altında açıklanmıştır.

Sözü edilen bilgiler ışığında araştırmanın problemi açıklandıktan sonra, araştırmanın 

amacı, önemi, sayıltıları ve sınırlılıkları tanımlanmıştır.

1.1. Aile ve Anababalık

Toplumun temel birimi olan aile pek çok disiplinin ilgi odağındadır. İnsanlık 

tarihinde ailenin sosyobiyolojik bir kurum olarak önemli bir rolü vardır (Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ), 1978). Aileler, yapılarına ve işlevlerine göre farklılık göstermektedir. 

Smith (1995, s.9) aile yapısını ‘aile içindeki üye sayısı ve anababa, eş, çocuk, diğer 

akrabalar gibi üyelerin aile içindeki konumlarını’ dikkate alarak tanımlarken, aile işlevini 

‘aile üyelerinin fiziksel ve psikolojik gereksinimleriyle hayatta kalma ve bakım 

gereksinimleri’ açısından tanımlamıştır (Akt: Georgas ve diğerleri, 2001). Bulut (1993)

ailenin, yaşamdan doyum sağlama, işlevleri başarılı bir şekilde yerine getirebilme ve 

topluma uyum sağlamada birincil çevre olduğunu söylemiştir.

Yapısal olarak iki farklı şekilde görülen aile, anababa ve çocuklardan oluştuğunda 

çekirdek aile, anababa, çocuk ve diğer akrabalarla (büyük anne, büyük baba ve diğer 

yakınlar) oluştuğunda geniş aile olarak tanımlanmaktadır. DSÖ (1978) endüstrileşme, 

modernleşme ve sosyal değişim süreçleri sonucunda, aile işlevinin gelişmiş ülkelerde 

belirgin bir şekilde kaybolmasına karşın aynı zamanda ailenin dikkate değer bir şekilde 

yılmazlık ve uyum becerileri gösterdiğini de belirtmiştir. Öte yandan, farklı kültürlere 

göre ailenin yapısı ve işlevinin değişiklik gösterdiğine de dikkat çekilmiştir.

Kağıtçıbaşı (1996) aile özelliklerinin kültüre özgü olarak değişimini ‘Aile 

Değişim Modeli’ ile açıklamıştır. Kağıtçıbaşı, modelinde ailenin değişimini bağlamsal-

gelişimsel-işlevsel olarak özerk-ilişkisel benlik modeliyle betimlemiştir. Sözü edilen 

benliklerin oluşum süreçlerine odaklanarak toplum-aile-sosyalleşme etkileşimini 

incelemiş ve bir aile değişim modeli önermiştir. Bu model ‘maddi ve duygusal olarak 
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karşılıklı bağımlılık gösteren geleneksel aile modeli, kuşaklararası bağımsızlık temeline 

dayanan bireyci model ve duygusal karşılıklı bağıntılılık içeren model’ olarak üç 

etkileşim yapısı içermektedir (Kağıtçıbaşı, 1981; 1990; 1996):

Karşılıklı Bağımlı Aile Modeli yapısında, ailenin devamlılığı için aile üyelerinin 

birbirine bağımlılığı önem taşır. Çocuklar yaşamları süresince ailelerine maddi katkıda 

bulunurlar. Bu aile yapısında çocuğun ekonomik değeri ön plandadır ve çok çocuğa sahip 

olmak bu nedenle önemlidir. Çocuğun bağımsızlığı bu aile modelinde istenen bir durum 

değildir. Bu aile yapısı kırsal/tarıma dayalı geleneksel toplumlarda görülen geniş ailelerde 

görülmektedir.

Bağımsız Aile Modeli genel olarak batının orta sosyo-ekonomik düzeyine sahip 

toplumlarında görülen çekirdek aile yapısıdır. Bu modelde çocuğun refahı ve sağlıklı 

gelişimi için bağımsızlığını eline alması önemlidir. Çocuğa herhangi bir ekonomik değer 

yüklenmez, çocuğun kendi kendine yetmesi özendirilir. 

Duygusal Bağıntılılık Aile Modeli modernleşmeyle geleneksel aileden bağımsız 

aile modeline geçildiğini savunanların aksine, toplulukçu toplumlardaki sanayileşme ve 

modernleşmeye karşın devam eden yakın ilişkilere dikkat çeker. Bu modelde çocuğun 

ekonomik olarak bağımsız olması özendirilirken, duygusal bağlılığa önem verilmektedir. 

Kağıtçıbaşı (1996) Türkiye’deki araştırmalara göre ailelerde özerkliğin ve bağlılığın 

birlikte desteklendiğini belirtmiştir. 

Ailenin kültüre özgü olarak gösterdiği özellikleri başka araştırmacıların da ilgi 

odağındadır. Georgas ve diğerleri (2001), aileyi işlevsel özellikleri bakımından batıdan 

ve doğudan on altı farklı kültürü karşılaştırarak incelemişlerdir. Kültürlerin 

karşılaştırılmasında aile bireylerinin geniş aile üyeleriyle duygusal mesafesi, coğrafi 

yakınlığı, aile üyeleriyle buluşma sıklıkları ve telefonla görüşme sıklıkları incelenmiştir.

Araştırma ülkeler bazında pek çok sonuca ulaşmıştır. Çalışmanın dikkat çeken bir 

bulgusu, refah seviyesi ve geniş aile üyeleriyle coğrafi yakınlık, ziyaret etme sıklığı ve 

telefon görüşmeleri arasındaki ilişkidir. Refah, çocukların evlendikten sonra ailelerinden 

ayrı eve çıkmalarına olanak sağlamaktadır. Ayrıca bu çalışmada ayrı eve çıkmanın geniş 

aile ile psikolojik bağlılığın bozulmasına neden olmadığı da bulunmuştur. Kağıtçıbaşı’nın 

kuramında önerdiği maddi alandaki değişimlerin psikolojik alandaki değişimler anlamına 

gelmediği düşüncesi bu araştırmanın sonuçlarıyla desteklenmiştir. Şen, Yavuz-Müren ve 

Yağmurlu (2014) Kağıtçıbaşı’yla benzer şekilde, görgül araştırmalara göre Türkiye’deki 

aile sisteminin duygusal karşılıklı bağıntılılık modeline dayandığını söylemişlerdir. Şen 

ve diğerleri (2014) Türkiye’deki anababalığı Türkiye’nin sosyal değişimi (kırsal 
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yerleşimden şehirleşmeye), kadınların sosyal ve ekonomik statüsünün yükselmesi 

(Avrupa ülkelerine göre düşük de olsa işgücüne girmeleri), kadınların evlendikten sonra 

yüksek eğitimli de olsa işgücünden çekilmeleri, ailenin değişen statüsü (geniş aileden 

çekirdek aileye geçiş) bağlamlarında kapsamlı bir şekilde açıklamışlardır. Türkiye’de 

toplumsal değişimle birlikte aile üyelerinin maddi olarak birbirinden daha bağımsız 

olmalarının yanı sıra Türk anababalarının çocuklarına karşı gösterdikleri sevgi ve 

sıcaklığı hala öne çıkmaktadır. Şen ve diğerleri (2014), Türk kültüründe aile içi birliktelik 

ve duygusal bağların önemli olmasının yanı sıra özerklik ve itaat değerlerinin farklı 

sosyoekonomik duruma sahip ailelerde değişiklik gösterebileceğini belirtmiştir. Yüksek 

eğitime sahip anneler çocuklarında özerkliği desteklerken düşük eğitime sahip annelerin 

çocuklarının uyma davranışını destekledikleri görülmektedir. Bu farklılık aynı zamanda 

şehir ve kırsal bölgeler arasında da görülmektedir.  

Sözü edilen araştırmalarda çocuk yetiştirme, çocuğa atfedilen değer, anababa-

çocuk arasındaki ilişkide sıcaklığa odaklanıldığı görülmektedir. Kağıtçıbaşı’nın aile 

modellerinde anababaların çocuklarına yönelik farklı beklentilerinin olduğu iddia 

edilmektedir. Dolayısıyla beklentilerle birlikte tutumların da değişebileceği 

düşünülmektedir.  

Bireyler çocuk sahibi olduklarında anababalık rolüne geçiş yaparlar. Bu rol 

bireylere yeni sorumluluklar getirmektedir. Doksanlı yıllarda nispeten yeni bir kavram 

olarak betimlenen ‘anababalık’, Latince’deki meydana getirmek-doğurmak (to bring 

forth); geliştirmek (develop) anlamına gelen ‘parere’ kelimesinden gelmektedir 

(Hoghughi, 1997). Anababalığın sözlük anlamına bakıldığında çocuk yetiştirme ile aynı 

anlama geldiği görülmektedir. Aynı zamanda hamilelikle başlayan ve çocuk ya da 

anababa ölene kadar devam eden bir süreç olarak tanımlanmıştır (Kirch, 2008).  

Anababalık ya da çocuk yetiştirme O’Connor ve Scott (2007) tarafından anababa-

çocuk ilişkisini de ifade ettiğinden iki yönlü bir süreç olarak belirtilmiştir. Bu dinamik 

süreci yaşamın ilk yıllarında bebek ve temel bakım verenin ilişkisine odaklanarak 

‘Bağlanma Kuramı’ iyi bir şekilde açıklamaktadır (Bowlby, 1969; 1988). Bu kurama göre 

insanlar, bağlanma figürü olarak belirledikleri diğer kişilere yakın olma arayışı içinde 

olmayı tanımlayan psiko-biyolojik bir sistemle doğmaktadır. Bu sistemin amacı çocuğu 

güvende tutmaktır. Bağlanma figürü, ulaşılabilir ve ilgili1 olduğunda, çocuk dünyanın 

ilginç ve güvenli olduğu duygusuna sahip olur, böylece güvenli bağlanma duygusu 

                                                            
1 ‘Responsive’ sözcüğünün Türkçe karşılığı ‘cevaplayıcı’ olmasına karşın, ‘ilgili’ sözcüğünün anlamsal 
olarak daha iyi karşıladığı düşünüldüğünden bu tez boyunca bu kavram için ‘ilgili’ sözcüğü kullanılmıştır.  
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geliştirir. Bu şekilde birey duygularını, ortama göre uygun bir şekilde açığa çıkarmayı

öğrenir. Ancak, bağlanma figürü tutarlı bir şekilde ulaşılabilir ve ilgili olmadığında, birey 

kendini güvende hissetmez ve güvenli olmayan bağlanma geliştirir (Shaver ve 

Mikulencer, 2011). Bowlby’nin Bağlanma Kuramı’na dayanarak oluşturulan ‘Yabancı 

Ortam’ deneyinde çocuğun gösterdiği davranışlar sınıflandırılarak bağlanma türleri 

önerilmiştir (Ainsworth, Blehar, Waters ve Wall, 1978). Bu deneyin sonucunda ‘güvenli 

bağlanma (secure attachment), kaygılı-direnen ya da kararsız bağlanma (anxious-

resistant or ambivalent attachment) ve kaçınan bağlanma (avoidant attachment)’ olarak 

üç farklı bağlanma türü tanımlanmıştır. Güvenli bağlanan bebekler, bakım verenlerini

güvenlik üssü gibi kullanmakta ve çevrelerini incelerken kendilerini rahat 

hissetmektedirler. Temel bakım veren yanlarından uzaklaştığında ve geri geldiğinde diğer 

bağlanma türlerinde olduğu gibi kaygı hissetmezler ya da kaçınma davranışı 

göstermezler. Kararsız bağlanan bebeklerin bakım verenleri bebeklerine karşı istikrarlı 

bir tutum sergilemezler ya da bebeklerinin gereksinimlerini zamanında karşılamazlar. 

Kaçınan bağlanan bebeklerin bakım verenleri bebeklerine soğuk ya da mesafeli 

davranırlar. Bu nedenle bebek ve bakım veren arasında çok az bir etkileşim oluşur. 

Etkileşim sırasında da bebekler bakım verenlerinden kaçınmaya eğilimlidirler. Bağlanma 

kuramına ilişkin kanıtların da gösterdiği gibi anababaların uygun davranışlar göstermesi 

çocuğun hem gelişiminde hem de ruh sağlığında önem taşımaktadır. Sroufe (2005), 

doğumdan yetişkinliğe uzanan boylamsal araştırması sonucunda, bebeklikteki 

bağlanmanın sosyal ilişkisellik, geçişleri canlandırma, duygu ayarlama ve merak gibi 

kritik gelişim işlevleriyle olan ilişkisi bakımından gerekli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 

bağlanma deneyimlerinin kalıcı ve kişiliğin oluşumunda önemli olduğunu da eklemiştir. 

Baumrind (1966) anababalık davranışlarını, çocuğun gereksinimlerini karşılama

ve sınır koyma özellikleri bakımından inceleyerek ilk olarak otoriter, yetkin ve izin verici 

olarak tanımlamış daha sonraki çalışmalarında bu sınıflandırmaya reddeci-ihmalkar 

anababalığı eklemiştir (Baumrind, 1991). Yetkin (Yetkili) Anababalar (Authoritative)

çocuklarına karşı hem beklenti içindedir hem de ilgilidir (responsive). Çocuklarının 

davranışlarını izlerler ve bu davranışlara ilişkin açık standartlar belirlerler. Bu anababalar 

çocuklarına kısıtlayıcı değillerdir. Çocuklarının gelişimini destekleyici bir disiplin 

sistemleri vardır. Çocuklarının kendilerine olan güveninin sorumlu bir şekilde 

gelişmesine destek olurlar. Otoriter/Yetkeci Anababalar (Authoritarian) çocuklarına 

karşı yüksek beklenti içindedirler. Çocuklarının gereksinimlerine karşılık verecek şekilde

davranmazlar. Kendi isteklerinin sorgulanmadan karşılanmasını beklerler ve çocuklarının 
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davranışlarını gözlemlerken müdahaleci bir tutum takınırlar. İzin Verici Anababalar

(Permissive) çocuklarının gereksinimlerinden daha fazla ilgililerdir. Anababalar 

çocuklarının gelişimsel özelliklerini dikkate almadan tüm isteklerine cevap verirler.

Reddedici-İhmalkar Anababalar (Rejecting-Neglecting) çocuklarına karşı herhangi bir 

beklentiye sahip değillerdir. Ayrıca çocuklarının gelişimsel gereksinimlerini de 

karşılamazlar ve onların davranışlarını izlemezler. Anababanın çocuğuyla etkileşimi bu

anababalık stilinde çok azdır. 

Çocuğun bağlanmasında anababayla olan deneyimlerinin öneminden yola 

çıkılarak anababa davranışlarını inceleyen araştırma sonuçlarının incelenmesi yararlıdır.

Çocuğun duygusal, davranışsal, sosyal ve bilişsel gelişimine katkıda bulunan anababalık 

stilinin yetkin anababalık olduğu bilinmektedir (Steinberg, 2001). Farklı anababalık 

stillerinin çocuklar üzerinde değişen etkileri bulunmaktadır. Darling ve Steinberg (1993), 

anababalık stilleri ve sonuçları ile ilgili geliştirdikleri modelde, anababaların 

sosyalleştirmeye ilişkin amaçlarının hem anababalık stillerini hem de uygulamalarını 

etkilediğini belirtmişlerdir. Bu modelde anababalık uygulamalarının, çocukta gelişimsel 

sonuçları doğrudan etkilediği öte yandan anababalık stillerinin, öncelikle anababalık 

uygulamaları ve gelişimsel sonuçlar arasındaki ilişki üzerindeki orta düzeyde etkisi ve 

çocuğun anababalık sosyalleştirmesine karşı olan açıklığı üzerindeki etkisiyle, çocuğun 

gelişimini etkilediği söylenmiştir. Ayrıca çocuğun sosyalleştirmeye olan açıklığının,

anababalık uygulamalarının çocuk gelişimi üzerine olan etkisini yönettiği belirtilmiştir. 

Miller, Cowan, Cowan, Hetherington ve Clingempeel (1993), anababaların eş ilişkilerinin 

ve anababalık stillerinin, çocuğun ilkokula başlamadan önceki problem davranışlarıyla

ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca anababaların sıcaklıkları ve dahil olma düzeyleri 

azaldıkça çocukların saldırganlık problemleri ve diğer olumsuz kişilerarası davranışları 

gösterme düzeyleri artmıştır. Öte yandan, diğer araştırmalar yetkin anababalık düzeyi 

arttıkça çocuk ve ergende içe yönelim ve dışa yönelim problemlerinin azaldığını 

göstermiştir (Steinberg, Blatt-Eisengart ve Cauffman, 2006; Steinberg, Lamborn, 

Darling, Mounts ve Dornbush, 1994). Ayrıca yetkin anababalığın ergenin okul 

başarısında da etkisi bulunmuştur (Steinberg, Lamborn, Dornbush ve Darling, 1992). 

Rudy ve Grusec (2006) toplulukçu ve bireyci kültürdeki anne ve çocuklarıyla yürüttükleri

araştırmasında, toplulukçu kültürdeki annelerin bireyci kültürdeki annelere göre otoriter 

anababalığı daha uygun bulduklarını ancak çocuklarıyla ilgili olumsuz bir duygu ve 

düşünceye sahip olmadıklarını söylemişlerdir. İki kültürde de anneye ilişkin olumsuz

duygulanım ve bilişlerin çocuğun düşük benlik saygısıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. 
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Ayrıca annenin otoriter anababalığı sadece bireyci kültürdeki annelerin olumsuz 

duygulanım ve bilişleriyle ilişkili bulunmuştur. Dolayısıyla anababalık stillerinin kültüre 

özgü olarak yeniden gözden geçirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

Winnicott (1965) anababalık davranışlarına ilişkin ‘yeterince iyi anababalık’ 

(good enough parenting) kavramını ortaya atmıştır. Mükemmel olmaksızın çocuğun 

gereksinimleriyle ilgilenmek anlamına gelen bu kavram aynı zamanda anababalık 

kapasitesine de işaret etmektedir (Conley, 2003). Yeterince iyi anababalık dört farklı 

özellik içermektedir: ‘Çocuğun gereksinimlerinin karşılanması (gelişimsel, fiziksel ve 

psikolojik), çocuğun gereksinimlerine öncelik verilmesi, öngörülebilirlik için çocuğun 

rutin bakımını sağlamak, ortaya çıkan sorunların farkında olmak ve profesyonel yardıma 

başvurabilmek’. Hoghughi ve Speight (1998) sevgi, bakım ve bağlılık, tutarlı sınır koyma 

ve gelişiminin kolaylaştırılması olarak üç başlıkta toplanan çocuğun duygusal 

gereksinimlerinin yeterince iyi anababalıkla karşılanabileceğini söylemişlerdir. Yeterince 

iyi anababalığın çocuğun özellikle anababaya en bağımlı olduğu dönem olan yaşamının 

ilk beş yılında sağlanması ve daha sonraki yıllardaki ruh sağlığı ve benlik saygısı için 

önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

Son yıllarda öne çıkan bir başka kavram ise ‘Olumlu Anababalık’tır. Olumlu 

anababalık Sanders ve Mazzucchelli (2018) tarafından çocuğun en uygun şekilde

gelişiminin desteklenmesini amaçlayan bir çocuk yetiştirme yaklaşımı olarak 

tanımlanmıştır. Olumlu anababalık, çocuğun diğerleriyle ilişkisinde yardımcı olacak 

beceri ve yetkinlikleri öğrenmesi, okul yıllarında diğerlerinin deneyimlerinden 

yararlanabilmesi ve topluma başarılı bir şekilde katılabilmesi için etkileşimsel bir çevre 

sağlayan sıcak ve ilgili bir ilişki kurmayı içermektedir. Olumlu anababalığın temel ilkeleri

‘Güvenli ve ilgi çekici bir ortam, olumlu öğrenme ortamı, etkili disiplin, gerçekçi 

beklentiler ve anababa özbakımı’ olarak beş ana başlıkta belirlenmiştir. Olumlu 

anababalığın çocuğun duygusal ve davranışsal gelişimine etkisinin olduğu 

belirtilmektedir. 

Görüldüğü gibi, çocuğun gelişimini destekleyici bir anababalık tarzı farklı 

araştırmacılar tarafından değişen tanımlamalarla ortaya konsa da temel özellikleri 

benzerdir. Yetkin anababalık, yeterince iyi anababalık ya da olumlu anababalıkta temel 

davranışlar, anababanın çocuğuna karşı sevgi dolu olması, çocuğun gereksinimlerini 

uygun bir şekilde karşılaması ve çocuğunun davranışlarını uygun bir şekilde kontrol 

etmesi şeklinde karşılaşılmaktadır. 
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Daha önce de söz edildiği gibi anababalığın aslında anababa-çocuk etkileşimini 

belirten çift yönlü bir işlevi vardır. Dolayısıyla bu kavramı anababa-çocuk bağlamında 

ele almak önemlidir. Anababalığı bu bağlamda açıklayan farklı modeller bulunmaktadır. 

Bu modellerden Belsky (1984), anababalığı belirleyici faktörlerden söz etmiştir. Modele 

göre, anababalık anababanın kişiliğinden, çocuğun özelliklerinden ve geniş kapsamlı 

çevresel koşullardan (anababa-çocuk ilişkisi, evlilik ilişkisi, sosyal ağlar ve mesleki 

deneyimler gibi) doğrudan etkilenmektedir. Ayrıca, anababanın gelişimsel hikayesi, 

evlilik ilişkisi, sosyal ağları ve mesleği de anababanın kişiliğini ve genel psikolojik iyi 

oluşunu etkileyerek anababalık işlevselliğini ve sonrasında çocuğun gelişimini 

etkilemektedir. Patterson (1990; Akt: Abidin, 1992) ise anababalık davranışını davranışçı 

bir modelle tanımlamıştır. Bu modele göre çocuk normal bir uymama davranışı (söz 

dinlememe gibi) ya da sosyal olmayan bir davranış gösterdiğinde anababa uygun olmayan 

bir disiplin uygulamakta ya da bu davranışı uygun olmayan bir şekilde cevaplamakta, 

anababanın bu davranışına karşın çocuk daha fazla uygun olmayan bir davranış 

göstermekte, anababa ise çocuğun bu davranışına karşın baskıyı daha da artırmakta ve 

sonuç olarak çocukta zorlayıcı/antisosyal davranış oluşmaktadır. Bu sürece pekiştireç 

tuzağı da denmektedir. Abidin ise (1992) geliştirdiği modele anababalık stresini 

eklemiştir. Böylece anababalık stresi kavramı bu modelle birlikte yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Abidin sözü edilen modeli, 1990 yılında geliştirdiği ilk modeli daha kapsamlı 

ve etkileşimli olarak geliştirerek oluşturmuştur. Abidin bu modeli anababalık davranışını 

yordayabilecek, anababanın sosyolojik, davranışsal ve kişilik özellikleriyle çocuğun 

özelliklerine dayanarak geliştirmiştir. Modelin bileşenlerinden anababalıkla ilintili stres 

faktörleri (anababa özellikleri, iş, çevre, evlilik ilişkisi, çocuk özellikleri gibi), kişinin 

kendi anababalık rolünü değerlendirmesini etkilemekte, bu değerlendirme anababalık 

stresine aracı olmakta ve anababalık stresi ya doğrudan ya da sosyal destek, anababalık 

becerileri yetkinliği, bilişsel başetme gibi kaynaklar aracılığıyla anababalık davranışını 

dolaylı olarak etkilemektedir.  

Sözü edilen üç modelde görüldüğü gibi anababa ve çocuk davranışları anababanın 

ve çocuğun kendisinden ya da birbirlerinden etkilenerek ortaya çıkmaktadır. Bir sonraki 

kısımda anababa ve çocuk davranışlarında önemli olduğu düşünülen bazı kavramlara yer 

verilmiştir. 
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1.2. Anababalıkla ilgili Temel Kavramlar

Bu kısımda araştırmalarda üzerinde durulan ve anababalıkla ilgili olan anababalık 

stresi, anababa ruh sağlığı, anababalık benlik saygısı ve yetkinlik algısı, anababa duygu 

sosyalleştirmesi kavramları ve çocuk duygusal-davranışsal sorunları, çocuk duygu 

ayarlama becerisi ve çocuk akran ilişkileri ile aile işlevleri hakkında ilgili alanyazın ve 

araştırmalar ışığında özetlenmiştir.

1.2.1. Anababalık Stresi

Anababalık stresi, çocuğun duygusal ve davranışsal sorunlar geliştirmesinde en 

güçlü faktör olarak görülmektedir (Goldberg ve diğerleri, 1997). Bireyler anababa

olduklarında yeni rollerinin gerektirdiği birtakım sorumluluklar edinmektedir. Bu 

sorumluluklar, besleme, barınma, koruma gibi bebeğin yaşamsal gereksinimlerine ilişkin

olabileceği gibi özen gösterme, şefkat gösterme ve duygularını ayarlamasına yardımcı 

olma gibi psikolojik gereksinimlerle de ilgilidir. Anababalık stresi de anababanın bu

sorumluluklara uyum sağlama sürecinde ortaya çıkan psikolojik ve fizyolojik tepkiler

olarak betimlenebilir (Deater-Deckard, 2004). 

Anababalık stresi Abidin (1992) tarafından daha önce değinildiği üzere, 

anababanın farklı özelliklerinden etkilendiği bir modelle açıklanmıştır. Ayrıca Webster-

Stratton (1990) da aile içindeki strese odaklanmış ve çocuklarda görülen davranım 

bozukluğunu etkileyen faktörler bağlamında anababalıkla ilgili bir model geliştirmiştir. 

Webster-Stratton modelini kurarken daha önce söz edilen modellere de değinmiştir. Bu

model stres faktörlerinin anababalık tutumları ve anababa-çocuk ilişkisini etkileyiş 

biçimine ilişkin kavramsal bir model olarak tanımlanmıştır. Modele göre çocuğun 

davranım bozuklukları ve bozulan anababalık etkileşim içindedir. Bozulan anababalığın 

göstergeleri olarak olumsuz algılar, istismarcı davranış, zayıf problem çözme gibi 

davranışlar belirtilmiştir. Çocukta görülen davranım bozukluğu, doğrudan aile dışı stres 

faktörlerini (stresli yaşam olayları ve günlük zorluklar gibi), kişilerarası stres faktörlerini 

(boşanma, evlilik stresi gibi) ve çocuktan kaynaklanan stres faktörlerini (zor mizaç gibi) 

etkilemektedir. Bu stres faktörleri de toplumsal yalnızlık, destek olmayan aile sistemi, ruh 

sağlığı sorunları, madde kullanımı ve yoksun çocukluk ile etkileşim içindedir ve bu

değişkenler aracılığıyla bozulan anababalık ve etkileşimde olduğu çocuk davranım 

bozukluğu etkilenmektedir. Öte yandan toplum desteği, destek sağlayan aile yapısı, 
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psikolojik iyi oluş ve iyi bir çocukluk süreci sözü edilen stres faktörlerine karşı koruyucu 

özellikler taşımaktadır.  

Hem Abidin (1992) hem de Webster-Stratton’un (1990) modellerinde görüldüğü 

gibi anababalık stresini ortaya çıkaran aile içi ve dışı pek çok etken bulunmaktadır. Ancak 

iyi bir destek bu stresin ortaya çıkmasını engelleyebilir ve anababanın davranışlarını 

olumsuz yönde değiştirmeyebilir. Daha önce de değinildiği gibi uygun anababalık 

davranışları çocukta görülebilecek problem durumlarını önleyebilmektedir. Berry ve 

Jones (1995) pek çok aile ve yaşam koşulunun anababalık stresinde rolü olduğunu 

bildirmiştir. Örneğin yoksulluk, tek anababalık ya da anababa ayrılığı aile içindeki stresi 

ve temel bakım verenin stresini artırmaktadır. Öte yandan, anababalık stresi, kişisel 

büyüme kadar içsel sıcaklık ve sevgi duyguları gibi anababalığa özgü yararlarla 

dengelenebilmektedir. Ayrıca anababalık stresinin kültürlerarası bir kavram olduğunu da 

belirtmiştir.  

Anababalık stresini etkileyen ve anababalık stresinin etkilediği etmenlere 

özellikle model araştırmalarında rastlanmaktadır. Neece, Green ve Baker (2012), 

anababaların anababalık stresi ve çocuklarındaki davranış problemleri arasında 

transaksiyonel ilişkiyi bir modelle incelemişlerdir. Bunun için çocuğun davranış sorunları 

ve anababalık stresinin yönünü yedi kez aldıkları ölçümle (çocuğun 3 yaşından 9 yaşına 

kadar) boylamsal olarak incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, anababa stresi hem 

çocuğun davranış sorunlarını ortaya çıkaran hem de bu davranış sorunlarından etkilenen 

bir etmendir. Bu durum çocuk davranış sorunları için de geçerlidir. Bu değişkenlerin 

zaman içinde birbirini azaltıcı ve yükseltici etkileri de bulunmaktadır. Bu durum normal 

gelişim gösteren ve gelişim geriliği olan çocukların ailelerinde benzer olarak 

bulunmuştur. Ayrıca normal gelişim gösteren çocukların anababalarının stresinin zaman 

içinde azaldığı görülmüştür. Benzer şekilde Mackler ve diğerleri de (2015) zaman içinde 

(çocukların 4 yaşından 10 yaşına kadar alınan ölçümlerde) çocuğun dışa yönelim 

sorunları ile anababalık stresi arasında transaksiyonel bir ilişki olduğunu bir modelle 

göstermişlerdir. Başka bir araştırmada ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ya 

da otizm bozukluğu olan çocukların daha fazla yönetici işlevler eksikliği gösterdiği ve bu 

çocukların anababalarının daha fazla anababalık stresi yaşadıkları ve izin verici 

anababalık stili gösterdikleri bulunmuştur (Hutchison, Feder, Abar, ve Winsler, 2016). 

Dolayısıyla çocuklarda görülen zorlukların anababalık stresini artırdığı söylenebilir. 

Farmer ve Lee (2011) ise anababalık stresini, kişinin kendi yaşamındaki kontrolü 

(algılanan ustalık-perceived mastery), annelik depresyonu ve anababa-çocuk etkileşimi 
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arasındaki ilişkiyi bir modelle incelemiştir. Elde edilen sonuçlara göre, anababalık stresi 

kişinin kendi yaşamındaki kontrol algısını sarsmakta ve bu durum da anababa-çocuk 

etkileşimini etkileyen depresyona neden olmaktadır. Rollè ve diğerleri (2017) ise ruh 

sağlığının anababalığa geçişte, anababalık stresi ve çift uyumu arasındaki ilişkide tam 

aracı rolünün olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla anababalık stresinde anababanın 

ruh sağlığının da önemli olduğu söylenebilir. Anababalık stresiyle ilgili modeller ve 

araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara göre anababalık stresini etkileyen ve anababalık 

stresinin etkilediği etmenlerin birbiriyle ilişkili olduğu ve sonuç etmenleriyle başlatıcı 

etmenlerin yer değiştirebildiği görülmektedir.

1.2.2. Anababa Ruh Sağlığı

Anababa ruh sağlığı anababalık modellerinin bazılarında değinilen bir kavramdır. 

Özellikle anababalık stresiyle anababa ruh sağlığının ilişkili olduğu görülmektedir. DSÖ

(2012), ruh sağlığını ve iyi oluşu etkileyen etmenleri bireysel etmenler ve davranışlar, 

çevresel etmenler ile sosyal ve ekonomik koşullar olarak sınıflandırmıştır. Anababaların 

ruh sağlığında ise bu etmenlerin yanı sıra anababa olmaktan kaynaklanan bazı zorlukları

söz konusudur. Anababanın yaşadığı psikolojik stres ve sıkıntı, tek başına anababalık, 

işsizlik (Edwards ve Maguire, 2012), düşük gelir, herhangi bir dini inanca sahip olmama, 

işlevsiz anababa-çocuk etkileşimi, zor çocuğa sahip olma, daha küçük yaştaki bir çocuğa 

sahip olma, çocuğun fiziksel engelinin olması (Hung, Wu, Chiang, Wu ve Yeh, 2010) 

gibi faktörlerin de anababanın ruh sağlığını olumsuz etkilediği bulunmuştur.

Araştırmalar anababa ruh sağlığının anababanın davranışlarını dolayısıyla çocuğu 

etkilediğini göstermektedir. Smith (2004), anababanın depresyon yaşaması gibi ruh 

sağlığı problemlerinin anababalık davranışlarına yansıdığını ve bunun çocuk üzerinde 

etkili olduğunu bildirmiştir. Farklı ülkelerde ve kültürlerde özellikle anne depresyonunun,

çocuğu bebeklikten ergenliğe kadar olumsuz olarak etkilediği bulunmuştur. Öte yandan 

bu durum baba depresyonunda daha az bildirilmiştir. Bu etkiler, çocuğun dil ve zeka 

gelişimi, davranışları (davranım ve depresif belirtiler ve bozukluklar), sosyal ve duygusal 

yetkinliği, uyku problemleri, fiziksel sağlığı, anababa-çocuk ilişkisi ve bağlanma 

davranışları üzerinde görülmektedir. Smith (2004), Duncan ve Reder’den (2000) 

aktararak anababanın sahip olduğu ruhsal bozukluğa göre gösterdiği uygun olmayan 

anababalık davranışlarının çocuğun üzerindeki olası etkilerini belirtmiştir. Anababa

herhangi bir ruh sağlığı problemi yaşadığında, ‘sadece kendi problemiyle meşgul olma,
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duygusal olarak uygun olmama, pratik olarak yararsız olma, sık sık çocuğun yanından 

ayrılma, çocuğuna terketme tehdidi yaşatma, öngörülemeyen şekilde davranma, aşırı 

tepki gösterme, çocuktan gerçek dışı beklentiler içine girme, tuhaf davranışlar ya da 

inançlara sahip olma, bağımlı olma, kendini suçlama, çocuğu suçlama, başarısız bir sınır 

koyma, sosyal bozulma’ gibi davranışlar geliştirmekte aynı zamanda evliliğinde sorunlar 

yaşamakta ya da evliliğinde düşmanca davranmaktadır. Anababanın gösterdiği bu 

davranışlar çocuğun kaygı, depresif belirtiler, öfke, utanç, düşük benlik saygısı gibi 

durumlar/duygular geliştirmesine yol açmakta, çocuğu tehlikelere açık hale getirmekte 

ya da bakım veren rolü üstlenmek durumunda bırakmaktadır. Çocuklar sözü edilen 

anababa davranışları sonucunda özellikle ihmal ve istismara açık duruma gelmektedir.  

Leinoen, Solantaus ve Punamaki de (2003) benzer olarak anababa ruh sağlığının 

anne ve babanın anababalık becerileri üzerinde etkili olduğu ve bunun da çocuğun 

uyumunu olumsuz etkilediğini bulmuşlardır. Leinoen ve diğerlerinin sınadıkları modelde 

elde ettikleri bazı sonuçlara göre, annelerin depresif olması erkek çocuklarına karşı daha 

az yetkin ve daha çok ihmalkar olmalarına neden olurken, babaların depresif olması kız 

ve erkek çocuklarına karşı daha cezalandırıcı olmasıyla sonuçlanmaktadır. Anne ve 

babanın depresifliği anababalık stillerine farklı yansırken erkek çocuklarında madde 

kullanımı ve zayıf okul performansı olarak aynı sonucu doğurmaktadır. Babanın kaygı 

problemi ihmalkar anababalıkla ve hem kız hem erkek çocuklarda madde kullanımıyla 

ilişkili bulunmuştur. Ayrıca anababanın sosyal işlevsizlik problemi anne ve babanın farklı 

aracılık rolleriyle kız ve erkek çocuklarda aynı şekilde içe yönelim ve dışa yönelim 

sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. İlgili alanyazın değerlendirildiğinde anababa ruh sağlığı 

problemleri pek çok değişkenden etkilenerek ortaya çıkabilmektedir. Öte yandan bu 

problemler çocuğun gelişimini etkilemekte ve duygusal-davranışsal sorunlar 

geliştirmesine neden olabilmektedir. Ayrıca anababalık stresinde olduğu gibi anababa-

çocuk etkileşimine de olumsuz yansımaktadır.  

 

1.2.3. Anababalık Benlik Saygısı 
 

Anababalığa etki eden faktörler anababaların anababalıkla ilgili algılarını da 

etkilemektedir. Anababaların anababalıklarına ilişkin yetkinlik algıları (parenting sense 

of competence) ve anababalık benlik saygıları da (parenting self-esteem) sözü edilen 

etmenlerden etkilenen kavramlar olarak karşılaşılmaktadır. Johnston ve Mash (1989) 

anababalık benlik saygısının hem anababa olarak algılanan öz-yeterliği hem de 
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anababalıktan alınan doyumu kapsadığını belirtmiştir. Bandura (1977) öz-yeterliği (self-

efficacy) belirli bir davranışı yapmaya ilişkin kişinin kendisine yönelik algısı olarak 

tanımlarken Johnston ve Mash de (1989) bu kavramın anababalık açısından ele 

alındığında, anababanın çocuğuyla ilgili problemlerini ele almada kendini yetkin ve emin 

hissetme derecesi olarak belirtilebileceğini söylemiştir. Coleman ve Karraker (1998) 

anababalık öz-yeterliliğini, uygun çocuk bakım bilgisi, çocuk bakım görevlerini yerine 

getirmek için kişinin kendine duyduğu güven ve çocuklarının cevaplayacağı ve aile 

üyeleri ve arkadaşlar gibi sosyal çevrenin çabalarını destekleyeceğine ilişkin inanç olarak 

belirtmiştir. Teti ve Gelfand (1991) ise anababalık öz-yeterlik inancını anababanın 

anababalık becerilerini yetkin ve etkili bir şekilde yapabilmeye ilişkin beklentisi olarak 

tanımlamıştır. Ohan, Leung ve Johnston (2000) anabalık özyeterliğinin, anababanın 

çocuğuyla etkileşimi sırasında kullandığı beceriler ve bu becerilerin ötesinde evlilik 

ilişkisi gibi doğrudan aile etkileşimleriyle ilgili olabileceğini öne sürmüştür. Görüldüğü 

gibi anababalık öz-yeterliği anababanın çocuğuyla ilgili konularda kendini yetkin 

hissetme durumudur ve anababalık benlik saygısının bileşenlerindendir. Söz konusu 

kavramlara ilişkin gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına bakıldığında, Johnston ve Mash 

(1989) gerçekleştirdikleri bir araştırmada babaların benlik saygısı düzeylerinin annelere 

göre daha yüksek olduğunu ve bunun özellikle doyum alt boyutunda görüldüğünü 

bulmuşlardır. Benlik saygısının etkililik (kendini anababalık rolünde yetkin algılama) alt 

boyutunda ise anne ve babalar arasında bir farklılığa rastlanmamıştır. Aynı zamanda 

anababaların benlik saygılarında çocuğun yaşına göre de (4-9 yaş arası) bir farklılık 

bulunmamıştır. Ohan, Leung ve Johsnton’ın (2000) araştırmasına göre çocuğun içe 

yönelim ve dışayönelim sorunları arttıkça anababaların anababalıktan aldıkları doyum 

azalmaktadır. Öte yandan annelerin anababalık rolünde algıladıkları yetkinlik (etkililik) 

ile çocuğun sorun davranışları arasında bir ilişkiye rastlanmazken, çocukların içe yönelim 

sorunları arttıkça babaların yetkinlik algıları azalmaktadır. Araştırmanın diğer sonuçları

gözden geçirildiğinde anababalık stili ile anababalıktan alınan doyum ilişkili bulunurken, 

sadece annelerde doyum puanları kontrol edildiğinde anababalık rolünde algılanan 

yetkinlik ile uyumlu, toleranslı ve düşük-çatışmalı anababalık stilinin ilişkili olduğu 

görülmüştür. Ayrıca evlilik ilişkisi ve anababalıktan alınan doyumun ilişkili olduğu 

görülmüş ve anababaların kız çocuğuna sahip olduklarında yetkinlik algılarının daha fazla 

olduğu bulunmuştur. 

Alanyazın incelendiğinde anababaların anababalıklarıyla ilgili algılarına ilişkin 

farklı kavramların kullanıldığı görülmektedir. Anababalık benlik saygısı, anababalık 
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yetkinliği, anababalık etkililiği (parenting efficacy) anababalık öz-yeterliği, anababalık 

doyumu (parenting satisfaction), anababalık güveni (parenting confidence) gibi 

kavramlar kullanılmaktadır. Sözü edilen kavramlara ilişkin diğer çalışmalar gözden 

geçirildiğinde, Jones ve Prinz’in (2005) çalışmasına göre anababalık öz-yeterliliğinin 

anababalık yetkinliği ile güçlü, anababalık psikolojik işlevselliği ile orta düzeyde bir 

ilişkisi olduğu görülmektedir. Ayrıca anababalık öz-yeterliğinin çocuk uyumu üzerinde 

doğrudan, anababalık uygulamaları ve davranışları aracılığıyla dolaylı olarak etkisi 

olduğu belirtilmiştir. Weaver, Shaw, Dishion ve Wilson (2008) anababa depresyonunun 

aracılığıyla anababalık öz yeterliği ve çocuk davranış sorunlarının ilişkili olduğunu 

bulmuşlardır. İlgili başka bir boyut olan anababalık etkililiğinin de anababa katılımı ve 

izlemesini yordadığı, bu iki değişkenin de ergende akademik ve sosyal-duygusal uyumu 

yordadığı bulunmuştur (Shumow ve Lomax, 2002). Johnson, Berdahl, Horne, Richter ve 

Walters (2014) anababalık yetkinliği modeli oluşturmuşlardır. Görgül araştırmalara göre 

düzenledikleri bu modele ‘yeterli anababalık yetkinliği’ (adequate parenting 

competence) adını vermişlerdir. Ayrıca asıl amaçları en uygun anababalık ve çocuk 

gelişimini desteklemek olduğundan ‘tercih edilen yetkinlik’ (preferred competence) 

kavramını da önermişlerdir. Modellerinde yetkin anababalığın, çocuk yaşı, gelişimi, 

anababanın sosyal ağı, eğitim düzeyi, medya, kardeşler, sosyoekonomik düzey, kültür 

gibi bağlamlar, bilişsel beceri, psikolojik sağlık gibi temel yetkinlikler ve davranışsal 

rehberlik, bilişsel gelişim, sosyalleştirme gibi işlevsel yetkinliklerin etkileşimiyle ortaya 

çıktığını ileri sürmüşlerdir.  

 

1.2.4. Anababanın Duygu Sosyalleştirmesi 
 

Anababalığa ilişkin modellerde ya da anababalık çalışmalarında anababanın 

çocuk yetiştirme tutumlarına/davranışlarına odaklanılmaktadır. Daha önce de söz edildiği 

gibi pek çok araştırma, anababanın davranışlarının çocukların üzerindeki etkisini 

incelemiştir. Anababanın stresi, ruh sağlığı gibi etmenler anababanın davranışlarında rol 

oynamaktadır. Duygu sosyalleştirme davranışında ise çocuğun bir duygusunu ifade 

ettikten ya da bir davranış gösterdikten sonra anababanın çocuğu nasıl cevapladığına 

odaklanılmaktadır. Anababanın bu davranışı aynı zamanda çocukta başka çıktılara da 

neden olmaktadır. Dolayısıyla bu kavramın, anababalığın anababa-çocuk etkileşimi 

bağlamında değerlendirilmesine olanak tanıması bakımından önemli olduğu 

düşünülmektedir.  
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Eisenberg, Cumberland ve Spinrad (1998) anababanın duygu sosyalleştirme 

davranışını, çocuğun sosyal ve duygusal yetkinliği bağlamında değerlendirmişlerdir. 

Sosyal yetkinlik bir durumla ilgili olarak bir başkasının bakış açısını ele almak ve geçmiş 

deneyimlerden öğrenmek ve sürekli değişen sosyal duruma göre bu öğrenmeleri

uygulama becerisidir. Sosyal deneyimler duygusal yetkinlikle yakından ilişkilidir 

(Semrud-Clikeman, 2007). Duygusal yetkinliğin ise, bireyin kendisinin ve başkalarının 

duygularını anlaması, duruma ve kültüre uygun bir şekilde duyguyu gösterme eğilimi ve 

sosyal olarak kabul edilebilir bir şekilde hedeflere ulaşmak için deneyimlenmiş ve ifade 

edilmiş duyguları ve duygusal olarak üretilmiş davranışları engelleme ya da ayarlama 

becerisini kapsadığı belirtilmiştir. Anababanın sosyalleştirme davranışı ise çocuğun bu 

iki yetkinliğini geliştirmektedir (Eisenberg, Cumberland ve Spinrad, 1998). Anababanın 

duygu sosyalleştirmesi çocuğun özellikle olumsuz duygularına yönelik olduğunda 

doğrudan verilen bir tepki olarak görülmektedir (Denham, Bassett ve Wyatt, 2007). 

Gottman, Katz, ve Hooven (1996) doğrudan duygu sosyalleştirmesinin anababanın 

çocuğun olumsuz duygularını kabul edip, bu duygularını açığa vurmasına yardımcı 

olması şeklinde tanımlamıştır (Akt: Çorapçı, 2012). 

Anababanın duygu sosyalleştirme davranışları çocuğun ve anababanın 

özelliklerine göre değişebilmektedir. Ayrıca çocuk üzerinde farklı sonuçlara da etki 

etmektedir. Chaplin, Cole ve Zahn-Waxler (2005), çocukların boyun eğici (üzüntü ve 

kaygı) ve uyumsuz (öfke ve uyumsuz mutluluk) duygularında cinsiyet farkını ve 

anababaların bu duygulara katılımlarını (sözel, davranışsal ya da duygusal bir cevap 

verme) çocuklar 4 ve 6 yaşındayken yaptıkları değerlendirmelerle incelemişlerdir. Elde 

edilen bulgulara göre, kız çocukları erkek çocuklarına göre daha fazla boyun eğici duygu 

ifade ederken, uyumsuz duygu ifade etmede çocukların cinsiyetine göre bir farklılığa 

rastlanmamıştır. Babalar kız çocuklarının boyun eğici duygularına daha fazla katılırken, 

erkek çocuklarının ise uyumsuz duygu ifadelerine daha fazla katılım göstermişlerdir.  

Babaların erkek çocuklarının bu duygu ifadelerine katılımı çocukları erken okul yaşına 

geldiğinde sona ermiştir. Eisenberg ve diğerleri (2001) anababaların, çocuklarının 

duygularında bozulan ifadelerini ve dışa yönelim sorunlarını sosyalleştirmelerini

inceledikleri araştırmada, anababa sıcaklığı, anababa duygusal ifadesi ve 2-5. sınıf 

düzeyindeki çocuklarının duygusal ifadeleri düzenlemeleri, dışa yönelim sorunları ve 

dışavurumlarına karşı duygu tartışmaları ilişkisini değerlendirmişlerdir. Buna göre 

anababanın duyguyla ilişkili davranışları, çocuğun duygusunu dışavurumunu 

düzenlemesi ve dışa yönelim sorunlarıyla ilişkili bulunmuştur. Yağmurlu ve Altan (2010) 
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anne duygu sosyalleştirme davranışları ve çocuğun mizacının okul öncesi çocukların 

duygu ayarlama becerilerini yordama düzeylerini incelemişler ve iki değişkenin de çocuk 

duygu ayarlama becerisiyle karşılıklı ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Buna göre, annenin 

ilgisi (maternal responsiveness) ve çocuk mizacı, çocuğun duygu ayarlamasıyla düşük 

düzeyde ilişkili bulunmuştur. Başka bir araştırmada ise Türk annelerinin çocuklarının 

olumsuz duygularını sosyalleştirme davranışları incelenmiş ve yüksek eğitime sahip 

annelerin daha az küçümseyici tepkiler ve daha çok duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkiler 

gösterdikleri bulunmuştur. Ayrıca anne eğitim düzeyi yükseldikçe cezalandırıcı tepkileri 

azaldığı ve probleme odaklı tepkilerinin arttığı görülmüştür. Ayrıca annelerin destekleyici 

duygu sosyalleştirme davranışlarının ilgili çocuk yetiştirme uygulamalarıyla olumlu 

yönde, olumsuz çocuk yetiştirme uygulamalarıyla ters yönde ilişkili olduğu bulunmuştur 

(Altan-Aytun, Yağmurlu ve Yavuz, 2013). Anababanın duygu sosyalleştirme 

davranışları, anababa-çocuk etkileşimi hakkında bilgi vermesi bakımından önemlidir. 

Ayrıca anababanın bu davranışları özellikle çocuğun duygularını ayarlamasına hizmet 

etmesi açısından önem taşımaktadır.  

 

1.2.5. Çocuğun Duygu Ayarlama Becerisi 
 

Thompson (1994) duygu ayarlamanın, kişinin amaçlarını gerçekleştirmek için 

duygusal tepkileri, özellikle de yoğun ve geçici özellikleri, izleme, değerlendirme ve 

değişiklik yapmadan sorumlu içsel ve dışsal süreçlerden oluştuğunu belirtmiştir. Ayrıca 

duygu ayarlama becerisinin çocukluk ve ergenlik dönemi boyunca önemli ölçüde 

geliştiğini, bebeklik döneminde duyguların ayarlanması için anababaya gereksinim 

duyulurken, erken çocukluk döneminde duygularla ilgili konuşmaların başladığını 

söylemiştir. Daha büyük çocuklar duygu ayarlama için zihinlerini meşgul edebilmekte 

ergenler ise kişisel stratejiler (anlamlı müzikler dinlemek gibi) kullanabilmektedir (Akt: 

Thompson ve Meyer, 2007).  

Duygu ayarlamanın gelişimini şekillendiren sosyal süreçlerdir. Sosyal etkiler, 

çocukların duygularını nasıl yorumlayacağı ve değerlendireceği konusunda, duygularını 

nasıl yöneteceğini öğrenmesinde, duygularını kontrol etmede yetkinliği ve özgüveni nasıl 

kazanacağı ve duyguların ayarlanması için kültürel ve cinsiyet beklentilerini öğrenme 

konusunda önemlidir. Sözü edilen sosyal etkiler pek çok çevrede olsa da ilk olarak ailede 

ortaya çıkmaktadır. Anababa, çocuğun duygularını ayarlamasında doğrudan pek çok 

yöntem kullanmaktadır (çocuğun olumlu duygularını aynalama, çocuğun hoşa gitmeyen 



16

durumlarda problem çözmesine yardımcı olma -örneğin bu sadece bir oyun demek-,

çocuğun duygularının tahmin edilebilir, öngörülebilir olması için çocuğun yaşamında 

rutinler oluşturmak gibi). Aynı zamanda duygu ayarlama için çocuğun içinde bulunduğu 

aile yaşamının iklimi de önem taşımaktadır (Thompson ve Meyer, 2007). Duygu 

ayarlama becerisinin öğrenilmesi duygusal yetkinliği de beraberinde getirmektedir ve 

anababanın duygu sosyalleştirmesi duygu ayarlamada da etkili olmaktadır (Eisenberg ve

diğerleri, 1998). Dolayısıyla anababanın duygu sosyalleştirme davranışının çocuğa 

duygularını ayarlamayı öğretme yoluyla çocuğun duygusal ve sosyal yetkinlik 

kazanmasına yol açtığını söylemek doğru olacaktır. Morris, Silk, Steinberg, Myers ve 

Robinson (2007) anababaların çocuklarının duygularını ayarlamalarına üç şekilde etki 

ettiğinden söz etmişlerdir. Buna göre çocuklar duygularını ayarlama becerisini

anababalarının duygu ayarlamalarını gözleyerek öğrenebildikleri gibi duyguyla ilgili 

anababalık uygulamalarından ve ailenin duygusal ikliminden de edinmektedir. Morris, 

Criss, Silk ve Houltberg (2017) alanyazındaki araştırmaları incelemiş ve anababanın 

duygusal desteği, olumlu duygulanımı, duygu koçluğu ve katılım stratejilerinin 

çocuklardaki daha etkili duygu ayarlamasıyla ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Öte 

yandan, psikolojik kontrol, izin vericilik, ifade edilen öfke ve eleştirinin çocuğun

duygularını ayarlamada zorluk yaşamasıyla ilişkili olduğunu söylemiştir.

Çocuğun duygu ayarlamasına etki eden anababanın davranışları/tutumları ya da 

başka bir deyişle anababalık stili önem taşımaktadır. Chang, Schwartz, Dodge ve 

McBride-Chang (2003) sınadıkları modelde katı anababalığın çocuğun okul ortamındaki 

saldırganlığı üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkisini ve çocuğun duygu ayarlamasındaki 

aracı rolünü göstermişlerdir. Elde edilen bulgulara göre annenin katı anababalığı çocuğun 

duygu ayarlamasını etkilerken, babanın katı anababalığının çocukta saldırgan davranışları

etkilediği bulunmuştur. Aynı zamanda babanın katı anababalığı erkek çocukları daha 

fazla etkilerken annenin katı anababalığı her iki cinsiyetteki çocuğu da benzer şekilde 

etkilemektedir. Çocuğun duygularını ayarlamayı öğrenmesi çocuğun hem bireysel hem 

sosyal yaşamında büyük önem taşımaktadır. Araştırma sonuçlarında da görüldüğü gibi 

duygu ayarlama becerisi, meydana gelebilecek duygusal-davranışsal sorunların da önüne 

geçmektedir. Dolayısıyla anababanın da kendi duygularını ayarlamayı öğrenip bu konuda 

çocuğuna model olması ve çocuğuna yardımcı olması önemlidir. 
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1.2.6. Çocuk Duygusal-Davranışsal Sorunları 
 

Çocuğun gelişimine dolayısıyla davranışlarının şekillenmesine etki eden etmenler 

biyolojik ve çevresel olarak ikiye ayrılmaktadır (Onur, 2008). Biyolojik etmenleri 

savunan görüş genetik mirasa odaklanırken, çevresel etmenlerin önemine dikkat çeken 

görüşler çocuğun içinde bulunduğu çevreden öğrenmelerine odaklanmaktadır. Çocuğun 

davranışlarının gelişiminde farklı kavramlar ve görüşler de belirtilmiştir. Masten, Burt ve 

Coatsworth (2006) çocuğun yetkinliğine (competence) dikkat çekmiştir. Çocuğun 

yetkinliği kendi kaynaklarını çevreye uyum sağlamada kullanmasına yardımcı 

olmaktadır. Gelişimsel yaklaşım ise çocuğun hazır bulunuşluluğuna göre yeni 

davranışları gösterebilme becerisi geliştirdiğini savunmaktadır. Öte yandan bu süreçte 

çeşitli zorluklar meydana gelebilir. Örneğin erken yaşta ihmal ve istismar yaşanabilir ya 

da çocuğun genetik olarak taşıdığı bir hastalığı olabilir. Bu noktada bilinmesi gereken en 

önemli nokta farklı zorlukların aynı soruna yol açabileceği (eşson) gibi aynı zorlukların 

farklı sonuçlar doğurabileceği (çokluson) gerçeğidir (Mash ve Wolfe, 2010).  

Uygun olmayan anababalık davranışlarının çocuklarda duygusal-davranışsal 

sorunların ortaya çıkmasında güçlü bir etken olduğu bilinmektedir (Goldberg ve diğerleri, 

1997; Webster-Stratton, 1990). Aile ortamı çocuğun hem birincil çevresidir hem de en 

çok etkileşimde bulunduğu kişilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla aile ortamındaki kişilerin 

davranışları, çocuğun gelişiminde önem taşımaktadır. Alanyazındaki araştırmalara göre 

de çocukların duygusal-davranışsal sorunları için risk etmenlerinin çoğunlukla aile ortamı 

ve anababalarla ilgili olduğu görülmektedir. Rae-Grant, Thomas, Offord ve Boyle (1989) 

çocuk ve ergenlerde duygusal-davranışsal bir sorunun ortaya çıkmasında risk faktörlerini 

ve koruyucu faktörleri görgül bir araştırmayla belirlemişlerdir. Bu sorunların ortaya 

çıkmasındaki risk faktörleri, düşük sosyo-ekonomik durum (annenin 8. Sınıftan daha 

düşük eğitim düzeyine sahip olması, düşük aile geliri, bir odanın ya da birkaç odanın aile 

üyeleriyle paylaşılması gibi), aile problemleri (McMaster Aile Değerlendirme Ölçeği’nin 

Genel İşlevler boyutundan 26’nın üzerinde puan alma, aile içi şiddet gibi) ve anababaya 

ilişkin problemler (ruhsal bir bozukluktan dolayı tedavi görmüşse, trafik ihlali dışında 

tutuklanmış ya da suça karışmışsa gibi) olarak sıralanmıştır. Sözü edilen faktörleri içeren 

durumlardan bir ya da birkaçına sahip olmak çocukta ya da ergende duygusal-davranışsal 

bir sorunun çıkma olasılığını artırmaktadır. Koruyucu faktörler ise başkalarıyla birlikte 

olma (anababa, öğretmen, arkadaş gibi), iyi akademik performans (sınıf tekrarı yapmama 

gibi), iyi arkadaşlara sahip olmak, yetkinlik (müzik, spor gibi bir alanda hobiye sahip 
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olmak gibi), iyi katılım (bir yetişkinin koçluğunda spor yapma gibi) ve iyi bir sırdaşa 

sahip olma (kendiyle ilgili konuları konuşabildiği) olarak belirlenmiştir. 

Çocuğunun duygusal-davranışsal sorunlarıyla ilgili destek gereksinimi olan 

anababalara uygun müdahalelerle yardımcı olmak önemlidir. Duygusal ve davranışsal 

sorunlarla ilgili ne kadar erken bir müdahale yapılırsa o sorunun ortadan kaldırılması 

sağlanabilir ya da başka bir soruna dönüşmesinin önüne geçilebilir (Mash ve Wolfe, 

2010). Görüldüğü gibi çocuğun duygusal-davranışsal sorunlar geliştirmesine yönelik 

farklı görüşler bulunmaktadır. Anababa davranışları bu görüşlerden biri olmakla birlikte 

hem risk hem koruyucu etmen olması bakımından önemlidir. Öte yandan, bu sorunlar 

yalnızca aileyi etkilememekte çocuğun akran ilişkilerine de yansımaktadır.

1.2.7. Çocuğun Akran İlişkilerindeki Saldırganlığı ve Mağduriyeti

Çocuğun niyetli bir şekilde zarar verici davranışına saldırganlık denmektedir ve 

bu davranış fiziksel, sözel ve ilişkisel olarak üç farklı şekilde gösterilmektedir (Olweus, 

1995).  Crick ve Grotpeter (1995) ise saldırganlığı ilişkisel saldırganlık ve gözlenen 

saldırganlık olarak ikiye ayırmaktadır. Buna göre ilişkisel saldırganlıkta çocuk ilişkileri 

temelinde karşısındaki kişiye zarar vermeyi amaçlarken, açık davranışlarıyla bir 

saldırganlık gösterdiğinde buna gözlenen saldırganlık denmektedir. Öte yandan 

alanyazında dolaylı saldırganlık kavramı da kullanılmaktadır. Dolaylı saldırganlık açık 

davranışlar göstermek yerine arkasından konuşma ya da sırrı açığa vurma gibi örtük bir 

biçimde yapılan davranışları kapsamaktadır ve genellikle saldırganın kim olduğu 

bilinmemektedir (Coyne, Archer ve Eslea, 2006). Ayrıca Coyne ve diğerleri (2006) sosyal 

saldırganlık tanımı da yapmışlardır. Buna göre sosyal saldırganlık ilişkisel ve dolaylı 

saldırganlığa oldukça benzemektedir ve karşıdaki kişinin benlik saygısını, sosyal 

statüsünü hedef almaktadır. Olweus (1997) çocuklardaki bu saldırgan davranışları 

zorbalık olarak tanımlamış ve zorbalığın, niyetli zarar verme, zaman içinde tekrar etme 

ve kişilerarası ilişki içinde güç dengesizliği özelliklerinin olduğunu belirtmiştir. 

Çocuğun mağduriyeti ise sözü edilen saldırgan davranışlara maruz kalarak zarara 

uğrama olarak tanımlanabilir. Mağdur çocukların özellikleri tipik olarak diğer çocuklara 

göre daha kaygılı ve güvensiz olarak görünmektedir. Bu çocuklar saldırgan ya da alay 

edici davranışlar göstermezler. Mağduriyet edilgen ya da itaatkar mağduriyet (passive or 

submissive victim) şeklinde görülebileceği gibi çok küçük bir grup çocukta tahrik edici 

(provocative victim) mağduriyet şeklinde de görülmektedir. İlk gruptaki çocuklar kaygılı 
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ve güvensiz örüntüler gösterirken ikinci gruptaki çocuklar kaygılı ve saldırgan özellikleri 

bir arada göstermektedir (Olweus, 1997). Crick ve Grotpeter (1996) ise ilişkisel ve 

gözlenen saldırganlığa maruz kalan çocukların yaşadıkları mağduriyeti ilişkisel 

mağduriyet ve gözlenen mağduriyet olarak belirtmişlerdir.  

Alanyazında ilişkisel mağduriyet ve gözlenen mağduriyet ile ilişkisel saldırganlık 

ve gözlenen saldırganlığın cinsiyete ve yaşa göre farklılaştığını ya da herhangi bir 

farklılık göstermediğini ortaya koyan araştırmalar mevcuttur (Bonica, Arnold, Fisher, 

Zeljo ve Yershova, 2003; Crick, Casas ve Mosher, 1997; David ve Kistner, 2000; Cheng, 

2009; Giles ve Heyman, 2005; Ostrov ve Keating, 2004; Werner ve Crick, 1999). 

Çocukların saldırgan davranışları ve mağduriyetlerinin anababalarının anababalık 

özellikleriyle ilişkili olduğu görülmektedir. Baldry ve Farrington (1998) akran 

ilişkilerinde zorba davranışları daha çok erkek çocukların gösterdiğini, kız çocuklarının 

ise daha çok mağdur olduklarını bulmuşlardır. Öte yandan, her iki grubun da anababasının 

otoriter anababalığa sahip olduğu görülmüştür. Georgiou da (2008) annenin özelliklerinin 

çocuğun okuldaki zorbalığı ve mağduriyetiyle ilişkili olduğunu bulmuştur. Bu 

araştırmaya göre, annenin ilgisiyle çocuğun okula uyumu arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. Öte yandan annenin bu özelliği azaldıkça çocuğun saldırgan davranışları 

artmaktadır. Aşırı koruyucu annelerin çocukları ise daha çok mağduriyet yaşamaktadır. 

Ayrıca annenin depresif özellikler göstermesi çocuğun hem saldırgan davranışları hem 

de mağduriyet yaşamasıyla ilişkili bulunmuştur.  

Zorbalık ve mağduriyet gösteren çocukların aile özelliklerine bakıldığında, zorba 

çocuklar ailelerini daha az birbirine bağlı, daha çatışmalı ve daha az organize ve kontrollü 

olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca bu çocuklar daha olumsuz duygulanım ve daha fazla 

yıkıcı problem çözme stratejisi bildirmişlerdir. Dahil olmayan çocuklarla 

karşılaştırıldığında her iki gruptaki çocuklar ailelerinde daha çok çatışma ve 

cezalandırma, kızgınlık ve saldırganlık ile anababalarıyla daha az yakın ilişki 

bildirmişlerdir (Stevens, De Bourdeaudhuij ve Van Oost, 2002). Alanyazındaki 

araştırmalara bakıldığında çocuğun saldırganlık davranışı ve mağduriyeti pek çok 

etmenden etkilenebilmektedir. Özellikle anababa davranışlarının ve aile ortamının önemli 

olduğu görülmektedir. Çocuğun sözü edilen sorun davranışları, duygusal-davranışsal 

sorunları, anababaların anababalık stilleri ve sahip oldukları birtakım stres, ruh sağlığı 

bozukluğu gibi zorluklar, üyesi oldukları ailenin işlevselliğini etkilemektedir. 
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1.2.8. Aile İşlevleri

Aileyi oluşturan bireylerin farklı rolleri bulunmaktadır. Anababa ve çocuğun aile 

içinde sözü edilen rollerini yerine getirme biçimleri de bir bütün olarak aileyi 

etkilemektedir. Epstein, Baldwin ve Bishop (1983), sözü edilen rollerin yerine getirilme 

biçimlerine göre aileyi sağlıklı ve sağlıksız aile olarak iki başlıkta tanımlamıştır. Buna 

göre aile içinde herkesin rolünü etkili bir şekilde yerine getirdiği, buna yönelik olarak 

herkesin birbirinin davranışlarını uygun bir yolla kontrol ettiği, birbiriyle yeterli şekilde 

ilgili olarak açık ve doğrudan bir iletişimin olduğu aileler sağlıklı aileler olarak 

tanımlanmıştır. Bu özelliklerin görülmediği aileler ise sağlıksız aileler olarak 

görülmektedir. Bu roller ailedeki işlevleri oluşturmaktadır ve birbiriyle ilişkilidir (Akt: 

Bulut, 1993). Alanyazında aile işlevlerinin değerlendirilmesine yönelik farklı modellerin 

yer almasıyla birlikte özellikle iki model üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu modeller 

McMaster Modeli (Epstein, Bishop ve Levin, 1978) ve Süreç Modeli’dir (The Process 

Model of Family Functioning; Steinhauer, Santa-Barbara ve Skinner, 1984). 

Miller, Ryan, Keitner, Bishop ve Epstein (2000) otuz yılı aşkın bir süredir 

süregelen araştırmalarla gelişen McMaster Modelinin temel kavramlarını ortaya 

koymuşlardır. McMaster Modeli temelini sistemler kuramından almaktadır ve bu kurama 

göre bazı varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımlar ‘ailenin her parçası birbiriyle 

ilişkilidir, ailenin herhangi bir parçası diğerlerinden ayrı bir şekilde anlaşılamaz, aile 

işlevleri her bir aile üyesinin ya da alt grubunun basitçe anlaşılmasıyla kavranamaz, 

ailenin yapısı ve organizasyonu aile bireylerinin davranışlarını etkiler ve belirler, aile 

sisteminin transaksiyonel örüntüleri aile üyelerinin davranışlarını güçlü bir şekilde 

şekillendirir’ olarak belirlenmiştir. McMaster modeli aile işlevlerinden altısına

odaklanmaktadır. Bu işlevler ‘problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, 

gereken ilgiyi gösterme ve davranış kontrolü’ olarak belirtilmiştir. 

Süreç modeli ise McMaster modelinden üç konuda farklılaşmaktadır (Steinhauer, 

Santa-Barbara ve Skinner, 1984). Bu farklılaşma ilk olarak, aile işlevlerinin başlıca 

boyutları arasındaki dinamik etkileşimin vurgulanması ve aile sürecini tanımlamak için 

sadece aile yapısına odaklanmanın ötesinde devam eden ve birbiriyle ilişkili olan bireyin 

ve ailenin gelişimine vurgu yapılmasıyla oluşmaktadır. İkinci olarak bu model, sistem 

kuramını bireysel psikopatoloji kuramlarıyla bütünleştirme göreviyle sistematik olarak 

başlamaktadır. Üçüncü olarak, aile ile daha büyük bir sosyal sistem arasındaki bağın 
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tanımlanmasına (değerler ve normlar gibi) odaklanmaktadır. Dolayısıyla bu modelin 

McMaster modelini farklı yönlerden tamamladığı söylenebilir.  

Aile işlevleri konusunun geniş bir alanyazına sahip olduğu görülmüştür. 

Anababalık ve çocuklarla ilgili araştırmalarda da sıkça değerlendirilen bir değişken 

olduğu söylenebilir. Crandall, Ghazarian, Day ve Riley (2016) aile işlevselliği ve 

anababalığın annenin duygularını ayarlamalarında ve ergen çocuklarının 

davranışlarındaki aracılığını inceledikleri araştırmalarında aile işlevinin, annenin 

duygusal uzaklaşması ve çocuktaki saldırganlık arasındaki ilişkiye aracı rolünün 

olduğunu bulmuşlardır. Buna göre anne düşük duygu ayarlama becerisine sahip 

olduğunda, annenin duygusal uzaklığı ailenin problem çözme ve iletişim becerilerini 

azaltmaktadır. Ayrıca Crandall ve diğerleri (2016), hem annenin davranışlarının hem de 

aile işlevinin ergen çocukta saldırgan ya da olumlu sosyal davranışın gelişimini 

etkilediğini bulmuşlardır. Letourneau, Tramonte ve Williams (2013), annelik 

depresyonu, aile işlevi ve çocuğun gelişimini boylamsal bir araştırmayla incelemişlerdir. 

Bu araştırmaya bebeklerinin ilk iki yılında depresyon yaşamış anneler ve çocukları dahil 

edilmiştir. Araştırma grubundaki anneler ve çocukları doğumdan dört-beş yaşa kadar 

izlenen ve doğumdan 11 yaşa kadar izlenen gruplar olarak iki gruba ayrılmıştır. 

Araştırmanın aile işlevleriyle ilgili ilk grup için bulgularında düşük aile işlevinin, 

çocuktaki dikkatsizlik ve fiziksel saldırganlık için bir risk faktörü olduğu bulunmuştur. 

Aile işlevi anababalık değişkenleriyle birlikte ele alındığında ise doğum sonrası 

depresyon ve çocuğun dikkatsizliği arasındaki ilişkiyi tamamen açıkladığı bulunmuştur. 

Alıcı sözcük dağarcığının düşüklüğü için ise anababalık stillerinin aile işlevlerinden daha 

güçlü bir risk etmeni olduğu görülmüştür. Velders ve diğerleri (2011), erken çocuklukta 

duygusal ve davranışsal problemler için doğum öncesi ve sonrası anababalık depresyonu, 

düşmanlığı ve doğum öncesi aile işlevlerinin riskini değerlendirmişlerdir. Araştırmanın 

aile işlevleriyle ilgili sonuçlarına göre, anababalık depresyonu, düşmanlığı ve aile 

işlevlerinin çocuğun gelişiminde birbirlerinden bağımsız etkileri bulunmaktadır. Buna 

göre hamilelik sürecinde anneler tarafından deneyimlenen zayıf aile işlevi, doğum sonrası 

anababalık düşmanlığının artmış riskinden bağımsız olarak çocuğun içe yönelim 

problemi göstermesi riskini artırmaktadır. Bu araştırmada sözü edilen risk, çocuğun dışa 

yönelim probleminde görülmemiştir. Hem anababa hem de çocuklar üzerinde etkili 

olduğu görülen aile işlevlerinin ayrıca ergenlerin psikolojik iyi oluşları, okula uyumları 

ve problem davranışlarıyla anlamlı ilişkisi olduğu (Shek, 2002), zayıf iletişim ve zayıf 

davranış kontrolü aile işleviyle, yüksek aile çatışması ve düşük aile hiyerarşi değerlerinin 



22

çocuk ve ergen obezitesinin artan riskiyle ilişkili olduğu (Halliday, Palma, Mellor, Green 

ve Renzaho, 2013) ve anne depresyonuyla aile işlevlerinin arasında olumsuz bir ilişki 

olduğu (Pérez, Coo ve Irarrazaval, 2018) bulunmuştur. 

Bu kısımda anababalıkla ilgili önemli kavramların üzerinde durulmuş ve bu

etmenlerin hem anababalar hem çocuklar üzerindeki etkileri belirtilmiştir. Alanyazında 

da görüldüğü gibi anababanın ve çocukların özellikleri birbirini karşılıklı olarak 

etkilemektedir. Aile üyelerinin bu özellikleri aile işlevlerinde de önemli görünmektedir. 

Sözü edilen zorluklar (stres, ruh sağlığı problemleri gibi zorluklar, yetersiz anababalık 

becerileri, düşük anababalık benlik saygısı gibi destek gerektiren durumlar, çocukta 

görülen duygusal-davranışsal problemler gibi) nedeniyle anababalar kimi zaman desteğe 

gereksinim duyabilmektedir. Bu gereksinimlerden yola çıkılarak anababaların 

desteklenmesine yönelik birtakım uygulamaların geliştirildiği görülmektedir. Anababa 

eğitimleri bu gereksinime yönelik olarak hazırlanmış önemli uygulamalardandır. 

Anababa eğitimleri 1960’lı yıllarda davranış değiştirme tekniklerinin çocuklar üzerinde 

uygulanmasıyla başlamıştır (Barlow ve Stewart-Brown, 2000). Daha sonraki yıllarda 

farklı yaklaşımlarla çeşitlenmiştir.

1.3. Anababa Eğitimleri

Anababalara yönelik geliştirilmiş pek çok uygulama bulunmaktadır. Scott ve 

Gardner (2008) bu uygulamaları bilgilendirici seminerler, anababalara yönelik danışma 

oturumları, terapiler ya da bir program şeklinde hazırlanan eğitimler şeklinde özetlemiş 

ve özelliklerini açıklamıştır ve anababa eğitimlerinin bazı özellikleri bakımından farklılık 

gösterdiğini söylemiştir. Anababa seminerleri bilgi verici olması bakımından yeni bir 

beceri kazandırmayı amaçlamaktan ziyade bilgi kazandırılmasını hedeflemektedir. 

Danışma ya da terapi oturumları doğrudan anababanın ruh sağlığına ve iyi oluşuna 

yönelik olmaktadır. Anababa eğitimleriyse anababalık kalitesini geliştirmeye yönelik 

planlanmaktadır. Bu eğitimler öncelikle anababanın düşünce ve duygularına yönelik 

olmasına rağmen anababanın günlük davranışlarını değiştirerek çocuğuyla ilgili 

uygulamalarına yardımcı olunmasını hedeflemektedir. Değişim işbirlikçi oyun, seçici 

dikkat, istendik sosyal davranışın ödüllendirilmesi ve istenmedik davranışların 

azaltılmasına yönelik açık kurallara ilişkin becerilerle ilgili eğitimlerin alınmasıyla 

oluşmaktadır. Anababa eğitimleri çoğunlukla anababa-çocuk ilişkisini geliştirmeye 

yönelik olduğu gibi çocuktaki bazı sorun belirtilerinin geliştirilmesini de 
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amaçlayabilmektedir. Dolayısıyla çocuk sorun davranış gösterse de göstermese de 

ihmalkar ya da istismarcı anababalığın olduğu durumlarda anababa eğitimleri olumlu 

anababalığın geliştirilmesi ve katı fiziksel ve duygusal uygulamaların azaltılmasını 

amaçlamaktadır. 

Anababa eğitim programları yüz yüze olabileceği gibi internet tabanlı olarak da 

gerçekleştirilebilir ve bireysel ya da grup şeklinde uygulanabilir (evde, okulda ya da diğer 

çevrelerde) ve bilgi verme, tartışma ve video izleme gibi tekniklerden oluşabilmektedir 

(Child Welfare Information Gateway (CWIG), 2013). Anababa eğitim programları 

önleme programları (prevention programs), tedavi programları (treatment programs) ve 

karma model programlar (blended programs) olarak üç gruba ayrılmıştır. Önleme 

programları bir sorunun gelişimini engellemeye yönelik geliştirilirken, tedavi programları 

bir sorunu azaltmaya yönelik olarak planlanmaktadır. Karma model programlarda ise 

sözü edilen her iki amaca da hizmet etmeyi amaçlar (Haslam, Mejia, Sanders ve De Vries, 

2016).   

Haslam, Mejia, Sanders ve De Vries (2016) anababa eğitim programlarının ortak 

amaçlarından birincil hedeflerin anababa-çocuk ilişkisinin geliştirilmesi, olumsuz, 

baskıcı ya da şiddet içeren disiplinin azaltılması, anababalara etkili ve şiddet içermeyen 

uygulamaların öğretilmesi olduğunu belirtmişlerdir. İkincil hedefler ise, anababa 

depresyonu, stresi ve kaygısının azaltılması, anababa güveninin ve yetkinliğinin 

artırılması ve çocuğa yönelik şiddetin azaltılması olarak belirtilmiştir.  

Alanyazında karşılaşılan bir diğer tanımlama ise aile eğitimidir. Aile eğitimi ve 

anababa eğitimi kavramlarının özellikle Türkiye’deki araştırmalarda birbirinin yerine 

kullanıldığı görülmektedir. Oysaki anababa eğitimleri anababalık becerilerine yönelik 

geliştirilirken (Scott ve Gardner, 2008), aile eğitimlerinde hem anababa hem çocuklar için 

oturumlar bulunmaktadır. Örneğin Aileleri Güçlendirme Programı (AGP; The 

Strengthening Families Program; Kumpfer, DeMarsh ve Child, 1989) anababalar ve 

çocuklarını bir araya getiren oturumlar içermektedir. Bu oturumlar hem anababaların hem 

çocukların yeni beceriler geliştirmelerine yöneliktir.   

Sözü edilen eğitimlerin başlangıcı incelendiğinde, yirminci yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren sosyal koşulların değişimiyle birlikte aile yapısının da bundan 

etkilendiği ve aile yaşam eğitiminin ortaya çıktığı görülmektedir (Arcus, 1995). Aile 

yaşam eğitimi hareketinin başlatıcıları bu eğitim yoluyla ailelerin sosyal yaşam ve aile 

yaşantılarındaki zorluklar ve stres faktörleriyle başa çıkmayı öğrenebileceklerini öne 

sürmektedir. Anababa eğitimleri de aile yaşam eğitimlerinin ilk formlarından biridir. 
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Anababa eğitimlerinin genellikle bir program çerçevesinde yürütüldüğü görülmektedir. 

Alanyazın incelendiğinde anababa eğitim programlarının Davranışçı Kuram (Skinner, 

1965), Sosyal Bilişsel Kuram/Sosyal Öğrenme Kuramı (Bandura, 1977), Baskı-Zorlama 

(Coercion) Kuramı (Patterson, 1982) Bağlanma Kuramı (Bowlby, 1969/1982) ya da 

ilişkisel kuramlar (örn; Rogers, 1951) temel alınarak oluşturulduğu ya da temel alınan 

yaklaşımların bu kuramlardan doğduğu görülmektedir. Bazı anababa eğitim programları 

ise bu kuramlardan birkaçını temel almaktadır. 

Davranışçı kuramın temel alındığı anababa eğitim programlarında anababaların 

yeni yöntemlerle problem davranışı tanımlaması, gözlemesi, bu davranışa cevap 

vermesine yönelik beceri geliştirilmesi amaçlanır. Davranışçı programlarda gözlenebilir 

ve ölçülebilir davranışa odaklanılmaktadır. Davranıştan önce olanlar, çocuğun davranışı 

ve davranışı sergiledikten sonra olanlar hakkında anababa bilgilendirilir. İstenmedik 

davranıştan sonra sergilenen pekiştirici tutumlar azaltılarak, istendik davranıştan sonra 

sergilenenler artırılır. Sosyal öğrenme yaklaşımına dayalı olarak geliştirilen programlarda

anababaların problem davranışı tanımlayarak istendik davranışları olumlu bir şekilde 

pekiştirmesi ve istenmeyen davranışlara karşı görmezden gelme ve mola gibi yöntemlerin 

kullanmalarına yardımcı olunmasının yanı sıra anababanın model olması ön plandadır.

İlişkisel programlar insancıl, Adleryan, psikodinamik ya da aile sistem yaklaşımına dayalı 

olmaktadır ve empati, aile bireyi olarak rolün tanımlanması, geçmiş ilişkiler gibi konulara 

odaklanmaktadır (Barlow ve Stewart-Brown, 2000). Baskı-Zorlama yaklaşımında 

anababa ve çocuk özelliklerinin birbirini etkileme biçimleri ele alınmaktadır ve olumsuz 

sonuçların doğduğu kısır döngünün kırılması hedeflenmektedir (Patterson, 2002). 

Bağlanma kuramına göre planlanmış anababa eğitim programlarında ise anababa çocuk 

etkileşimine odaklanılarak çocukta güvenli bağlanmanın oluşturulması amaçlanmaktadır.

Öte yandan son yıllarda bilişsel davranışçı terapinin gelişmesi ve üçüncü dalga 

olarak bilinen yeni yaklaşımların doğmasıyla birlikte yeni tekniklerle ilgili araştırmaların 

yaygınlaşması dikkat çekicidir. Sözü edilen yaklaşımların anababa eğitim programlarının 

oturumlarının geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla da kullanıldığı görülmektedir. 

Bilişsel davranışçı terapiyi temel alan programlarda anababanın mantık dışı inançlarına 

ve uygun olmayan duygularına odaklanılmaktadır (Barlow, Smailagic, Huband, Roloff 

ve Bennett, 2014). Bu yolla anababaların işlevsiz davranışları ve olumsuz duyguları

azaltılır. Dolayısıyla uygun inanç ve duygular geliştiren anababanın çocuğuyla 

iletişiminin iyileştirilmesi, çocuğuna olumlu davranış kazandırması ve bu davranışların 

sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Üçüncü dalga olarak bilinen yaklaşımlardan özellikle 
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farkındalık temelli yaklaşımın (mindfullness-based approach) ve kabul ve adanmışlık 

terapisinin (acceptance and commitment therapy) anababa eğitim programlarına 

yansıdığı görülmektedir. Farkındalık temelli yaklaşımların anababa eğitim 

programlarında özellikle anababalık stresinin azaltılması için kullanılması önerilirken 

(Bögels ve Restifo, 2013), kabul ve adanmışlık terapisinin anababa eğitim programlarında 

psikolojik esnekliğin sağlanması amacıyla kullanılabileceği belirtilmiştir (O’Brein, 

2009).  

Sanders ve Mazzucchelli (2018) anababa eğitim programlarının üç tema 

tarafından etkilendiğini belirtmiştir. Bu üç tema ‘toplum temelli yaklaşımın 

benimsendiği, tüketici katılımlı ve talep çekici olan ile bireyden topluluk düzeyine 

geçme’ olarak belirtilmiştir. Toplum temelli yaklaşımlar anababa eğitim programları için 

önemlidir çünkü anababalar herhangi bir ayrım gözetilmeksizin (sosyo-ekonomik düzey, 

farklı risk grupları gibi) anababalık önerilerine gereksinim duymaktadırlar. Gereksinim 

duyulan bu öneriler kendi anababalıklarına ilişkin olabileceği gibi çocuklarıyla ilgili 

birtakım problemlerle de ilgili olabilmektedir. İkinci olarak anababa eğitim programları, 

sosyal olarak örnek olduğunda ve kendi değerlerine yönelik birtakım sonuçlar 

sağladığında anababalar bu programlara katılmaya daha hevesli olmaktadır. 

Anabababalar birer tüketici olduklarında da bu programlara katılmaya daha istekli olup 

başkalarının katılmalarını da desteklemektedir. Üçüncü tema çerçevesinde ise, anababa 

eğitim programları toplum temelli olduğunda aile-dostu ortamların oluşumu 

desteklendiği belirtilmektedir. Bununla birlikte yerel yönetimler, ailelere hizmet veren 

kuruluşlar, okullar, çocuk bakım merkezleri gibi kurumlar paydaş olabilmektedir. 

Buradaki amaç da ortak bir etki duygusu geliştirmektir.  

Anababa eğitimleri, farklı içeriklerden oluşabilmektedir. Bu içerikler sadece 

anababalık becerileriyle ilgili bilgiler içermemekte aynı zamanda çocuk gelişimi ve 

anababa-çocuk etkileşimiyle de ilgili olabilmektedir (Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve 

Suç Ofisi2, 2009). Wyatt-Kaminski, Valle, Filene ve Boyle (2008) 0-7 yaş çocukların 

anababalarına yönelik yaygın bir şekilde uygulanan anababa eğitim programları için 

meta-analitik bir gözden geçirme çalışması gerçekleştirmişlerdir. Elde edilen bulgulara 

göre bu programlar program içeriklerinin olumlu anababa-çocuk etkileşimini 

geliştirmede ve duygusal iletişim becerilerinde, anababalara mola yöntemini ve anababa 

tutarlılığının öneminin öğretilmesinde ve oturumlar süresince anababaların çocuklarıyla 

                                                            
2 Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi kısaltması İngilizce alanyazında ‘UNODC’ olarak yer 
almaktadır. Bu tez boyunca ‘BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi’ ifadesi kullanılmıştır.  
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yeni becerileri uygulamaları konusunda etkilerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Bu 

programlarda anababalara problem çözme becerileri, çocuklarına bilişsel, akademik ve 

sosyal becerilerini destekleme yolları ve diğer hizmetlerin öğretilmesi etkili bulunmakla 

birlikte, etki büyüklüğünün küçük olduğu görülmüştür. Daha büyük etkiye sahip olan 

program içeriklerinin ise çocukların dışa yönelim problemlerini azalttığı bildirilmektedir

(Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2009).

Dünyanın her yerinde farklı yaşlarda çocuğu olan anababalar için uygulanan 

anababa eğitim programlarının genel olarak, çocukların duygusal-davranışsal 

problemleri, çocuğun özgüveni, anababa ruh sağlığı, evlilik içi tartışmalar, anababa öz 

yeterliliği, anababa yeterliği, anababalık becerileri, anababa-çocuk etkileşimi, çocuğun 

kötüye kullanımı, maddenin kötüye kullanımı, aile işlevi, çocuk gelişimi ve yetersizliği 

üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır (BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi, 2009). Dolayısıyla 

anababa eğitim programlarının önemi açıkça görülmektedir. Ülkelerin ve uluslararası 

kuruluşların çocuk refahının yükseltilmesi ve anababaların desteklenmesine yönelik 

politikalar ürettiği de görülmektedir. 

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi dünyada görülen birçok sorunla baş edilmesi (suç, 

hastalıklar, uyuşturucu, terör gibi) için destek olmaktadır. BM Uyuşturucu ve Suç 

Ofisi’nin aynı zamanda önleme çalışmaları da mevcuttur. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi 

2009 yılında tüm dünyada uygulanan ve kanıta dayalı olan anababa eğitim programlarıyla 

ilgili bir derleme çalışması yayınlamıştır. Bu çalışmanın içeriğinde birçok anababa eğitim 

programının uygulandığı ülke bilgisinin yanı sıra içerik bilgileri, etki alanları gibi detaylar 

bulunmaktadır (BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi, 2018). DSÖ’nün Kadınların, Çocukların 

ve Ergenlerin Sağlığı için Evrensel Stratejisi tüm çocukların bakımının sağlanması için 

çağrıda bulunmaktadır. Bunun anlamı, anababalar tarafından çocuk için rutin, koruyucu 

ve duygusal olarak destek sağlayan bir çevre oluşturulmasıdır. Ayrıca çocuklarının 

gelişim geriliği ya da probleminden dolayı zorluk yaşayan anababaların tüm ailenin 

katılımı yaklaşımıyla desteklenmesinin gerekliliği belirtilmiştir. Bu desteğin sağlanması 

için de kuruluş tarafından DSÖ Bakımveren Beceri Eğitimi Programı (WHO Caregiver 

Skills Training Program) geliştirilmiştir (DSÖ, 2018). Türkiye’de ailelere ve çocuklara 

yönelik politikalar temel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB)

bünyesinde oluşturulmaktadır. Bakanlığın bu amaçla evlilik öncesinden evlilik 

yaşantısına kadar kapsayıcı bir Aile Eğitim Programı bulunmaktadır. Ayrıca Bakanlık 

çocuğun haklarının korunmasına yönelik çalışmaları da yürütmektedir. Bu çalışmalar 

Bakanlığın ilgili müdürlüklerinin (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk 



27 

 
 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi) hizmetleri arasındadır (AÇSHB, 2018). Ayrıca Milli 

Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (MEB HBÖGM) Aile Eğitimi 

Programı 0-18 Yaş (MEB HBÖGM, 2018) ile anababalara anababalık becerilerinin 

geliştirilmesi, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Merkezleri (Sağlık Bakanlığı, 

2016) ile anababaların ve çocuklarının sağlıklarının desteklenmesine yönelik 

uygulamalar gerçekleştirmektedir. Ayrıca bağımsız bir kuruluş olarak Anne Çocuk 

Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) çalışmaları da 1993 yılından günümüze Türkiye’de yaygın bir 

şekilde anababalık becerileri ve çocukların refahı üzerinde odaklanmaktadır (AÇEV, 

2018).  

Sözü edilen programların etkilerinin neler olduğunun araştırılması hem var olan 

programlarla ilgili derinlemesine bilgi vermesi hem de programların yeniden gözden 

geçirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Dünyada eğitim programlarının etkileri 

bilimsel çalışmalarla ortaya konmaktadır. Bu amaçla, programların geliştirilmesiyle 

birlikte çeşitli araştırma yöntemleriyle bu programlar sınanmaktadır. Bu şekilde elde 

edilen bulgularla birlikte programlar kanıta dayandırılmaktadır ve kanıta dayalı anababa 

eğitim programı (evidence based parent training program) adını almaktadır. Kanıta 

dayalı çalışmalar bir programın etkisini göstermesi için sıklıkla, uygulamanın 

gerçekleştirildiği bir grupla (deney grubu) uygulamanın yapılmadığı bir kontrol grubunun 

karşılaştırılması yoluyla yürütülmektedir. Öte yandan söz konusu uygulama başka bir 

müdahale yöntemiyle de karşılaştırılabilir. Bu tür çalışmaların deneysel araştırma 

özelliğini gösterebilmesi için katılımcılarının seçkisiz atama yöntemiyle seçilmiş olması 

gerekmektedir (Abbott, 2014). Seçkisiz atamanın mümkün olmadığı durumlarda ise 

araştırmacılar benzer şekilde çalışmalarını yürütebilirler ancak bu durumda çalışmaları 

zayıf deneysel ya da yarı deneysel desen olmaktadır (Greeno, 2002). Bu yöntem de 

programın etkisine yönelik bilgi vermesi açısından değerlidir. Uygunluk (feasibility) ve 

kabul edilebilirlik (acceptability) araştırmaları seçkisiz kontrollü denemelerin 

planlanmasından önce programla ilgili bilgi vermesi açısından oldukça önemlidir (Arain, 

Campbell, Cooper ve Lancaster, 2010). Bu araştırmalarda uygulayıcılardan ve 

katılımcılardan programla ilgili bilgi alınmaktadır. Anababa eğitim programlarının etki 

araştırmaları seçkisiz kontrollü denemelerle (Randomized Controlled Trial) 

yürütülebileceği gibi katılımcıların kümeler şeklinde atanması yoluyla da 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntemle yapılan araştırmalar da küme seçkisiz kontrollü 

denemeler (Cluster Randomized Controlled Trial) olarak adlandırılmaktadır (Bland, 

2004). Bu araştırmalarda müdahale koşullarına gruplar seçkisiz olarak atanmaktadır 
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(Hayes ve Moulton, 2009). Bu araştırmalarda kişilerin seçkisiz atanmasının mümkün 

olmadığı koşullarda kümeler okullar, hastaneler, fabrikalar olabilmektedir.

Dünyada yaygın olarak kullanılan farklı anababa eğitim programları 

bulunmaktadır. Türkiye’de de bu programların bazı modüllerinin araştırmalarda 

kullanıldığı görülmekle birlikte dünyadaki yaygın kullanımına rastlanmamaktadır. Öte 

yandan AÇEV, MEB HBÖGM ve AÇSHB’nin yaygın bir şekilde uygulanan eğitim 

programları bulunmaktadır. 

1.3.1. Dünyada Anababa Eğitim Uygulamaları

Dünyada yaygın bir şekilde kullanılan anababa eğitim uygulamalarına 

bakıldığında pek çok programla karşılaşılmaktadır. Özellikle kanıta dayalı ve farklı 

ülkelerde etki araştırmaları yürütülmüş olması bakımından önemli olduğu görülen 

programlar incelendiğinde bu programların içerik, uygulama şekli, hedef grup gibi 

özellikler bakımından farklılaştığı görülmektedir. Bu kısımda kanıta dayalı 

programlardan dünyada yaygın bir şekilde kullanılan ve farklı özellikler gösteren üç 

program tanıtılmıştır. 

1.3.1.1. İnanılmaz Yıllar Anababa Eğitim Programı (Incredible Years-İY)

İY anababalara, öğretmenlere ve çocuklara yönelik farklı modüllerle Webster-

Stratton tarafından hazırlanmış bir eğitim serisidir. Programın çocuk modülleri sınıf ya 

da küçük grup uygulamaları şeklinde yürütülmektedir. Öğretmen programı sınıf 

uygulamalarıyla gerçekleştirilirken anababa programı temel ve gelişmiş uygulamalar 

şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Tüm serilerdeki amaç risk etmenlerini azaltmak ve 

koruyucu etmenleri artırmaktır. Anababa programlarının anababalarda görülmesi 

hedeflenen birincil çıktıları anababalık etkileşimleri ve ilişkilerini geliştirmekken 

çocuklarda görülmesi hedeflenen ikincil çıktıları gençlerin okulu bırakma oranlarının 

azaltılması, akademik başarının yükseltilmesi, gençlerdeki davranım bozukluklarının ve 

suça eğilimli davranışların azaltılması ve madde ile alkol kullanımının azaltılmasıdır 

(EPISCenter ve Webster-Stratton, 2018). İY programları bilişsel-sosyal öğrenme kuramı, 

öz-yeterlilik kuramı, Piaget’nin gelişimsel bilişsel öğrenme evreleri ve etkileşimsel 

öğrenme yöntemi, bilişsel yöntemler, bağlanma ve ilişki kuramlarına dayalı olarak 
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geliştirilmiştir (Webster-Stratton, 2016). İnanılmaz Yıllar Anababa Eğitim Programı 

Modülleri şu şekilde görülmektedir (İY, 2018):  

 İY Bebekler için Anababa Programı (0-1 Yaş) 

 İY Küçük Çocuklar için Anababa Programı (1-3 Yaş) 

 İY Okulöncesi için Anababa Programı (3-6 Yaş) 

 İY Okul çağı Çocukları için Anababa Programı (6-12 Yaş) 

Sözü edilen modüllerde anababa-çocuk etkileşimi ve bağlanmasını güçlendirme, 

katı disiplini azaltma ve çocuğun sosyal, duygusal ve dil gelişimi için anababanın 

becerilerinin geliştirilmesine odaklanılmaktadır. Bu modüllerin yanı sıra anababalar 

arasındaki iletişimi ve kişilerarası becerileri desteklemeye yönelik Gelişmiş Anababa 

Programı (Advanced Parenting Program), Okula Hazıroluş Programı (School Readiness 

Program), genel topluma yönelik Dikkatli Anababalık Programı (Attentive Parenting 

Program), Otizm Spektrum ve Dil Gecikmesi Programıyla (Autism Spectrum and 

Language Delays Program) Sağlıklı Bebek Programı (Well-Baby Program) da 

bulunmaktadır.  

Programların özellikleri, -anababa, çocuk ve öğretmenlere yönelik modülleri 

olması bakımından- kapsamlı, işbirlikçi bir yaklaşıma sahip, birbirini izleyen modüllerin 

uygulamasında esnekliği olan, kültüre duyarlı, çocuklar için davranım bozukluğuna 

yönelik önleyici ve iyileştirici etkiye sahip, kullanıcı dostu, küçük çocukların 

gelişimlerine uygun etkinlikler içeren, uygulayıcıların eğitimi için geniş program desteği 

sunan, uygulayıcılarına sertifikasyon sunan, kanıta dayalı ve bağımsız araştırmacılar 

tarafından tekrarlanmış oldukları belirtilmiştir (Webster-Stratton, 2001).  

İY anababa eğitim programlarının 12-20 haftalık oturumları iki-üç saatlik grup 

şeklinde düzenlenmiştir. Grup oturumları daha önce de değinildiği gibi anababalık 

becerilerine ve çocuğun gelişimine odaklanmaktadır. Okulöncesi ve okul çağı çocuklar 

için anababa programları anababaları, çocukların okula hazır bulunuşluluğu bakımından 

desteklemektedir. Ayrıca çocukların akademik ve sosyal becerileri, duygusal öz-

düzenlemelerinin desteklenmesi ve davranım bozukluklarının azaltılması için 

anababaların öğretmenlerle iş birliği özendirilerek çocukların okul yaşantılarına dahil 

olmaları sağlanmaktadır. Programların içerikleri etkileşimli video gösterimleri, beyin 

fırtınası, rol oynama ve ev etkinlikleri gibi bölümlerden oluşmaktadır (İY, 2018). Bu 

programlarda özellikle ulaşılmak istenen anababa grupları incelendiğinde, yüksek risk 

grubundaki anababalar, davranım bozukluğu olan 3-10 yaş arası çocukların anababaları 



30

ve ihmal ve istismar bakımından risk grubundaki anababaların hedeflendiği 

görülmektedir (Webster-Stratton, 2001). İY programları yirmiden fazla ülkede 

uygulanmaktadır ve bu programların birçok etki araştırması bulunmaktadır. Sistematik 

gözden geçirme ve meta-analiz çalışmaları da sözü edilen etki araştırmaları sonuçlarını 

bütüncül bir şekilde sunmaktadır. 

Menting, De Castro ve Matthys (2013) İY anababa programının çocuğun 

davranım bozukluğu ve olumlu davranışları üzerindeki etkisini meta-analitik gözden 

geçirme çalışmasıyla değerlendirmiştir. Toplam 50 araştırmanın incelendiği bu çalışmada 

İY’nin iyi kurgulanmış özellikler gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca programın anababa, 

öğretmen ve gözlemci bildirimlerine göre müdahale sonunda çocukların davranım 

bozukluğunu azaltmada ve olumlu davranışı artırmada etkili olduğu görülmüştür. 

Anababa bildirimlerine göre iyileştirmeye yönelik olan çalışmaların etki büyüklükleri 

önleme çalışmalarından anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Dolayısıyla programın 

çocuğun davranım bozukluğuna yönelik iyileştirici etkisinin yüksek olduğu söylenebilir. 

Webster-Stratton, Rinaldi ve Reid (2011) İY’nin uzun dönemli etkilerini 

incelemişlerdir. Erken dönem başlangıçlı davranım bozukluğu gösteren 3-8 yaşlarındaki 

toplam 78 çocuğun anababalarına program uygulanmış ve programın etkileri 8-12 yıl 

sonra gözlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre anababası eğitim alan çocuklar ergenlik 

döneminde beklenenden daha az şiddette davranım bozukluğu göstermişlerdir. Ayrıca 

müdahaleden hemen sonra görülen yüksek düzeydeki anababa-çocuk zorlantısı ve çocuk 

dışa yönelim problemlerinin ergenlikteki problem bulgularıyla ilişkili olduğu 

bulunmuştur. Müdahaleden hemen sonra anababalar tarafından bildirilen CBCL dışa 

yönelim sorunlarının oranları %25 (anne bildirimi) ve %10 (baba bildirimi) iken çocuk 

ergenlik dönemine geldiğinde bu oranların %16 (anne bildirimi) ve %12 (baba bildirimi) 

olduğu görülmüştür. Uzun dönemli sonuçlarda, ergenlerin %46’sı madde ya da alkol 

kullanımı, %21’i cinsel ilişki yaşadığını bildirmiştir. Bu sonuçlar madde ve alkol 

kullanımı bakımından ulusal bulgularla (Amerika Birleşik Devletleri) tutarlı olmasının 

yanı sıra ulusal bulgulardaki (ABD) cinsel ilişki yaşama oranlarından düşük bulunmuştur. 

Ergenlerin yalnızca %23’ü ciddi bir suça karışmıştır, %18’si ceza sistemine dahil 

olmuştur. Hiçbir ergen gözaltına alınmamıştır ya da hapis cezası almamıştır. 

Araştırmadaki ergenler diğer ergenlerle karşılaştırıldığında daha fazla madde 

kullanımından kaçınma belirtmişlerdir ve daha az ceza sistemine dahil olmuşlardır. Bu 

sonuçlara göre programın davranım bozukluğu gösteren çocuklar üzerinde ilerleyen 

yıllarda da etkili olduğu söylenebilir. 
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Gardner, Hutchings, Bywater ve Whitaker (2010) anababası İY programı almış 

çocukların davranım bozukluklarındaki değişiminde hangi etmenlerin aracı ya da yönetici 

olduğunu incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre anababası daha fazla depresif belirti 

gösteren çocukların müdahaleye daha iyi cevap verdiği bulunmuştur. Programın etkileri 

cinsiyet bakımından incelendiğinde erkek çocukların kız çocuklarına göre programdan 

daha çok yararlandığı görülmüştür. Müdahalenin etkileri düşük gelir, yalnız anababa, 

ergen anababa, çocuğun probleminin başlangıç şiddeti tarafından yönetilmemektedir. Öte 

yandan daha fazla dezavantaja sahip anababalar uzun dönemli sonuçlarda daha iyi 

bulgular göstermektedir. Aracı değişkenlere bakıldığında, katı ya da olumsuz 

anababalığın azalmasından çok olumlu anababalıktaki gelişmelerin çocuğun davranım 

bozukluklarındaki değişimde aracı olduğu görülmüştür.  

 

1.3.1.2. Üç P Olumlu Anababalık Programı (Triple P Positive Parenting Program) 
 

Üç P Olumlu Anababalık Programı Matthew Sanders ve ekibi tarafından 

anababalara yönelik olarak doğumdan itibaren çocukları 12 yaşına gelene kadar, 

çocuklarının sosyal yetkinliğini desteklemeleri ve yaygın gelişimsel ve davranışsal 

problemlerini yönetebilmeleri için anababalık ve aile desteği sistemi olarak 

geliştirilmiştir. Program anababalık becerileri, anababa-çocuk etkileşimi, anababa 

yetkinliği ve eşlerin anababalıkla ilgili iletişimlerini geliştirmeyi ve anababalık stresini 

azaltmayı amaçlamaktadır (Sanders, Turner, Markie-Dadds, 2002). Üç P Sistemi Logic 

Modeli incelendiğinde programın kısa dönemli çıktılarının arasında çocuğun gelişmiş 

davranışları, anababa-çocuk ilişkisi, olumlu anababalık, anababalık güveni, evlilik 

doyumu, azalmış çocuğa kötü davranma, anababa çatışması görülürken uzun dönemli 

çıktıları arasında anababalık rolüyle ilgili gelişmiş anababa doyumu, anababa ve 

gençlerde azalmış madde kullanımı, daha az suç davranışı, azalmış ruh sağlığı sorunları, 

toplumda artmış varlık ve işe dahil olma belirtilmiştir (Sanders ve Prinz, 2018).  Üç P’nin 

kuramsal olarak sosyal öğrenme kuramı ve 1960’lar ve 1970’lerde ifade edilen davranış, 

bilişsel ve duyuşsal değişimin ilkelerinden oluştuğu belirtilmiştir (Sanders, 2012). 

Üç P modeli yeterlilik prensiplerine dayanmaktadır. Bu da çocuğunun 

davranışlarıyla ilgili endişesi olan anababaların yaşadıkları problemlerinin, sahip 

oldukları bilgilerinin, motivasyonlarının, desteğe ulaşımlarının, aile streslerinin arasında 

bireysel farklılıklarının olduğunu göstermektedir. Üç P buna dayanarak anababaların 

ihtiyaçlarının farklı seviyelerde destek gereksinimleri olduğunu varsaymaktadır. Buna 
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göre Üç P programı farklı gereksinim seviyelerine göre düzenlenmiştir (Sanders ve 

diğerleri, 2002). 

Sanders ve Prinz (2018) bu sistemin değişen yoğunlukta programlar içerdiğini 

belirtmiştir. Buna göre sistem ‘hafif dokunuş (light touch)’ tek oturumdan daha yoğun 

çok oturumlu grup ya da bireysel programlara sahiptir. Sistem beş seviyeden 

oluşmaktadır ve birinci seviyeden beşinci seviyeye kadar çok hafif yoğunluktan orta ve 

yüksek yoğunluğa doğru değişmektedir. Birinci seviye toplum seviyesi (population level)

olarak iletişim becerileriyle oluşan bir yapıya sahiptir. Bu seviyeye anababalık ve 

çocuğun gelişimini desteklemeyle ilgili konulara ilgi duyan tüm anababalar 

katılabilmektedir. İkinci seviyede bireysel/grup (individual/group) oturumları 

bulunmaktadır ve bu seviye sağlık geliştirme stratejisi/kısa seçici müdahale konuları 

içerir. Anababalık eğitimiyle ilgilenen, çocuğunun gelişimi ya da davranışıyla ilgili 

birtakım sorunları olan anababalar bu seviyeye katılabilmektedir. Üçüncü seviyede daha 

sınırlı bir şekilde anababalık desteğine odaklanılmaktadır. Bu seviyede hedeflenen 

anababalar belirli konularda danışmanlık gereksinimi olan, aktif beceri eğitimine ihtiyaç 

duyan ya da çocuğu destek gereksinimi olan anababalardır. Dördüncü seviye 

bireysel/grup/kendi kendine yardım/internet üzerinden (individual/group/self-

help/online) anababa eğitimlerine katılan anababalardan oluşmaktadır. Bu anababalar 

olumlu anababalıkla ilgili yoğun bir eğitime gereksinim duymaktadır ve çocuğunda 

saldırganlık ya da karşı gelme davranışı gibi davranış problemleri vardır. Bu seviyede 

geniş odaklı bir anababalık eğitimi verilmektedir. Beşinci seviyede ise yoğun 

problemlerin yaşandığı ailelerdeki anababalalara verilen eğitimler görülmektedir. Bu 

problemler, çocukta davranış sorunu olmasının yanı sıra anababa depresyonu, stresi, eşler 

arası sorun gibi eş zamanlı olmaktadır. Ayrıca çocuğa kötü davranım, istismar gibi risk 

taşıyan durumlarda, öfke yönetiminde sorun yaşanmasında, fazla kilolu ya da obez 

çocuğu olanlarda ve boşanma durumlarında bu seviyede anababalara destek 

olunmaktadır. Üç P’nin de İY gibi farklı isimlerde ve değişen içeriklerde modülleri vardır. 

Üç P Olumlu Anababalık Programı, Queensland Üniversitesi Anababalık ve Aile 

Desteği Merkezinde (Parenting and Family Support Centre) kullanılan başlıca 

programdır. Bu merkezin kurucularının geliştirdiği Üç P birçok ülkede kullanılmakta ve 

etki araştırmaları gerçekleştirilmektedir. Bu araştırmalara göre Üç P’nin anababalar ve 

çocuklar üzerinde kısa ve uzun dönemde kapsamlı etkileri olduğu bulunmuştur. Sanders, 

Kirby, Tellegen ve Day (2014) farklı düzeylerdeki Üç P Olumlu Anababalık 

Programlarıyla yürütülmüş 116 çalışmanın anababa ve çocuk sonuçlarını 
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değerlendirmişlerdir. Gerçekleştirilen bu sistematik gözden geçirme çalışmasının 

bulgularına göre, programların müdahalenin hemen sonrasında çocukların sosyal, 

duygusal ve davranışsal sonuçları, anababalık uygulamaları, anababalık doyumu ve 

etkililiği, anababalık uyumu, anababa ilişkisi ve çocuk gözlem verileri üzerinde anlamlı 

etkileri olduğu bulunmuştur. Programların izleme çalışmalarında ise anababa gözlem 

verileri ve tüm sonuçlar üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Üç P çocuğun kaygısı 

üzerinde de etkilidir. Özyurt, Gencer, Öztürk ve Özbek (2016) Üç P Olumlu Anababalık 

Programının etkisini 8-12 yaş arası kaygı problemi olan çocuklar ve anababalarının 

üzerinde 4 aylık izleme ölçümüyle değerlendirmişlerdir. Üç P’ye katılan anababaların 

çocuklarının kaygı düzeyleri programa katılmamış anababaların çocuklarına göre anlamlı 

bir şekilde azalmıştır. Ayrıca Healy ve Sanders (2014) Yılmaz Üç P (Resilience Triple P) 

ile kolaylaştırıcı anababalık ve çocuklara yönelik güçlü akran ilişkileri geliştirmek ve 

akranlarla ilgili sorunların üzerinde durulması için sosyal ve duygusal beceriler 

öğretimini birleştirmişler ve 6-12 yaş arasındaki zorbalığa uğrayan çocuklar üzerindeki 

etkisini incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre bu müdahalenin mağduriyet, çocuk 

sıkıntısı, çocuğun akranları ve anababalarıyla ilişkisi, çocuğun içe-yönelim duyguları, 

depresif belirtileri, akranlarına gösterdiği açık saldırganlık davranışları, başka çocuklar 

tarafından kabul edilmesi ve okulu sevmesi üzerinde müdahale sonrası ve 3 ay ile 9 aylık 

izleme ölçümlerinde olumlu etkileri bulunmuştur. Üç P Olumlu Anababalık Programı’nın 

aynı zamanda anababalık stresi ve işlevsiz anababalık uygulamalarını azaltmada (Mejia, 

Calam ve Sanders, 2015), bipolar bozukluğu olan anababaların kendi anababalıklarına 

ilişkin sorunlarını azaltmada (Jones, Calam, Sanders, Diggle, Dempsey ve Sadhanani, 

2014), anababası boşanmış çocukların davranış problemlerini ve anababaların zorlayıcı 

anababalıklarını azaltmada da (Stallman ve Sanders, 2014) etkili olduğu bulunmuştur.  

 

1.3.1.3. Aileleri Güçlendirme Programı (The Strengthening Family Program-AGP) 
 

AGP, riskli olan ve olmayan gruplarda anababalığı ve aileleri güçlendirici 

özellikler taşımaktadır. Programın aile ilişkileri, anababalık becerileri, çocukların okul 

performanslarını geliştirmede ve problem davranışların azaltılmasında etkili olduğu 

belirtilmiştir. Programın özgün hali 14 oturum olarak Dr. Karol Kumpfer tarafından 6-11 

yaş arasında çocuğu olan yüksek risk grubu ailelerde 1980’lerin ortalarında Ulusal 

Maddeyi Kötüye Kullanım Enstitüsü (The National Institute of Drug Abuse) fonuyla 

sınanmış ve geliştirilmiştir. Daha sonraki yıllarda program Kumpfer ve farklı 
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araştırmacılar tarafından çeşitli gözden geçirme çalışmalarıyla yenilenmiştir. Yenilenen

programlardan AGP10-14 (SFP10-14) düşük riskli gruplar için 7 haftalık oturumlar 

içermektedir. Diğer versiyonlar olan AGP3-5 (SFP3-5), AGP6-11 (SFP6-11) ve AGP12-

16 (SFP12-16) yüksek riskli gruplar için 14 haftalık uygulamalardır. Ayrıca her ailenin 

ulaşımı amaçlanarak AGP7-17 (SFP7-17) geliştirilmiş, bu uygulamada aile üyelerinin 

program oturumlarını evde kendi kendilerine takip etmeleri amaçlanmıştır. Programın 

2011 yılından itibaren sınıf ortamında kullanımını sağlayacak bir versiyonu da AGP7-17

Grup Sınıf Müfredatı adıyla uygulanmaktadır (SFP, 2018). Programda tüm aile üyeleri 

için oturumlar bulunmaktadır. İlk saatte anababalar ve çocuklar kendi oturumlarına 

katılmakta, ikinci saatte ise aile üyeleri birlikte Aile Becerileri Eğitim Programı’na 

(Family Skills Training Program) katılmaktadır (BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi, 2009). 

Anababa oturumlarında, olumlu davranışa ilgi gösterme, etkin dinleme, eleştirmeyi 

azaltma gibi becerilere yer verilerek çocukla olumlu etkileşim öğretilmektedir. Çocuk 

oturumları, aile, akran ve öğretmen ilişkilerini geliştirici iletişim becerileri, yılmazlık 

becerileri, duygu tanımlama gibi içeriklerden oluşmaktadır. Aile oturumlarında aile 

üyelerinin bir araya gelerek sözü edilen bireysel oturumlarda öğrenilen becerilerin 

denenmesi amaçlanmaktadır (SFP, 2018). Kumpfer, Magalhaes ve Greene (2016)

AGP’nin kuramsal temelini aile sistemleri kuramı (Bowen, 1991) ve sosyal 

öğrenme/yeterlik kuramları (Bandura, 2001) ile Sosyal Ekoloji Modeli ve Kumpfer 

(1999) Yılmazlık Sistemi’nden (Resilience Framework) aldığını belirtmişlerdir. 

AGP’nin farklı versiyonlarının yaygın bir şekilde kullanıldığı ve pek çok 

araştırmanın gerçekleştirildiği görülmektedir. Kumpfer, Whiteside, Greene ve Allen 

(2010) AGP’nin farklı yaş gruplarındaki versiyonlarına (3-5, 6-11, 10-14 ve 12-16) ilişkin 

eyalet çapında yürütülmüş araştırma sonuçlarını birlikte ele alarak yorumlamışlardır.  

Elde edilen sonuçlara göre 6-11, 10-14 ve 12-16 Yaş AGP’nin anababaların alkol ve 

madde kullanımlarının azalmasında etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca dört programın da 

anababa katılımını, denetimini, etkililiğini ve olumlu anababalıkla AGP anababalık 

becerilerini anlamlı bir şekilde geliştirdiği bulunmuştur. Ayrıca sözü edilen programların 

aile yaşamını da olumlu etkilediği görülmüştür. Programların çocuk ve gençler üzerindeki 

etkilerine bakıldığında, bütün modüllerin çocuğun odaklanmasıyla sosyal becerilerini 

geliştirdiği, örtük ve açık saldırganlığı, depresyonu anlamlı bir şekilde azalttığı ancak bu 

etkilerin büyüklüklerinin farklılaştığı bulunmuştur. Öte yandan suç davranışını azaltmada 

10-14 Yaş AGP etkili bulunurken diğer programların etkili olmadığı, hiperaktiviteyi

azaltmada da yalnızca 3-5 Yaş ve 6-11 Yaş’ın etkili olduğu görülmüştür. 
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AGP’nin farklı kültürlere adaptasyonu gerçekleştirilerek yürütülmüş pek çok 

araştırmayla da karşılaşılmaktadır. Sözü edilen bu araştırmalarda programın genel olarak 

etkili olduğu bulunmuştur. İrlandalı yüksek riskli ailelere uygulanan AGP 12-16 Yaş’ın 

olumlu anababalığı geliştirmede etkili olduğu, aile iletişimi ve organizasyonunu 

geliştirmede büyük etkiye sahip olduğu ve bu ailelerdeki ergenlerin duygusal-davranışsal 

sorunlarını azaltmada etkili olduğu bulunmuştur (Kumpfer, Xie ve O’Driscoll, 2012).  

Başka bir araştırmada İngiltere’nin farklı bölgelerinde uygulanan 7 oturumluk AGP 10-

14 Yaş’a katılan ailelerde çocukların madde kullanımı, saldırgan davranışları ve okul 

devamsızlığı ile anababaların davranışları ve aile yaşamları incelenmiştir. Araştırmanın 

sonucunda programa katılan ailelerde anababalar ve çocukların yeni beceriler öğrendiği 

görülmüştür. Bu yeni becerilerle birlikte madde kullanımının önlendiği, anababanın 

başetme becerilerinin geliştiği, öfkeyle baş edilebildiği ve aile yaşamlarının geliştiği 

görülmüştür (Coombes, Allen ve Foxcroft, 2012). Kumpfer, Alvarado ve Whiteside 

(2003) da gerçekleştirdikleri gözden geçirme çalışmasıyla AGP’nin farklı kültürlerde ve 

yaş gruplarında etkili olduğunu belirtmişlerdir.  

 

1.3.1.4. Dünyadaki Anababa Eğitimleriyle ilgili Diğer Uygulama Sonuçları 
 

Yurtdışında İY, Üç P ve AGP dışında da kullanılan pek çok anababa eğitim 

programı ve bu programlara ilişkin etki araştırmaları bulunmaktadır. Daha önce de 

değinildiği gibi etki araştırmaları anababa eğitim programlarının hangi konuda yararlı 

olduğunu ya da neye yarar sağlayamadığını bilimsel olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca 

sistematik gözden geçirme ve meta-analiz çalışmaları da bu programlara ilişkin bütüncül 

sonuçlar ortaya koymaları açısından önemlidir. Anababa eğitim programlarına ilişkin 

gerçekleştirilmiş gözden geçirme çalışmalarının bir kısmı aşağıda özetlenmiştir. 

Barlow, Smailagic, Huband, Roloff ve Bennett (2014) davranışçı, bilişsel-

davranışçı ve çok modelli grup temelli anababa eğitim programlarına yönelik 

gerçekleştirilmiş 48 çalışma üzerinde gözden geçirme araştırması yürütmüşlerdir. Bu 

çalışmanın temel sonuçlarına göre, programlar müdahaleden hemen sonra anababaların 

depresyon, stres, kaygı, öfke, suçluluk, güven duyguları ve eşle ilişkilerindeki 

doyumlarında gelişmeye etki etmiştir. Bu etkiler yalnızca stres ve güven duyguları 

üzerinde 6 aylık izleme çalışmalarında devam etmiştir. Öte yandan bir yıl sonraki izleme 

çalışmalarında hiçbir sonuçta devam eden bir etkiye rastlanmamıştır.  
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Thomas ve Zimmer-Gembeck (2007) Anababa-Çocuk Etkileşimi Terapisi 

(Parent-Child Interaction Therapy) ve Üç P Olumlu Anababalık Programı ile yürütülmüş 

24 çalışmayı incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre bu programların anababalığı 

geliştirdiği (anababa sıcaklığı gibi), anababanın düşmanca duygularını azalttığı, 

anababanın öz-yeterlilik duygusunu artırdığı ve anababalık stresini azalttığı bulunmuştur. 

Programların çoğu modülünün de saldırganlık, aşırı sinirlilik ve karşı gelme gibi çocuğun

olumsuz davranışlarını azaltmada etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca Sanders, Markie-

Dadds ve Turner (2003), Üç P programlarının çocukların davranış sorunlarını azaltma 

etkisinin yanında özellikle annelerin uyumlarını arttırdığını, farklı özellikteki pek çok aile 

yapısındaki anababa ve çocuklar üzerinde farklı etkileri olduğunu bildirmişlerdir. Sanders 

(2003) bu etkilerden birinin de anababa yetkinliğinin desteklenmesi olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca programın anababa ve çocuk ruh sağlığına da önemli katkıları 

bulunmaktadır. 

Kane, Wood ve Barlow (2007) anababa eğitim programlarını, yapılan nitel 

araştırmalarla incelemişlerdir. Yaptıkları bu inceleme sonucunda kullanıcıların gözünden 

anababa eğitim programlarına ilişkin bir çerçeve çizmişlerdir. Buna göre anababa eğitim 

programına katılan anababalar tarafından güçsüzlük ve çocuğun davranışıyla ilgili 

yetersiz bilgiye sahip olma duygusu hissedilmektedir. Öte yandan programlar 

anababalara bilgi, beceri, anlayış ve birlikte olma duygusu aşılamaktadır ve bu da kontrol 

ve başetme duygusunu kazandırmaktadır. Tüm bu kazanımlar anababanın kendini yalnız 

hissetmesini azaltıp çocuğuyla empati kurmasını güçlendirmekte ve çocuğunun 

davranışıyla başa çıkmada güvenini artırmaktadır.  

Daha önce de değinildiği gibi anababa eğitim programlarının çocuklar üzerinde 

de önemli etkileri bulunmaktadır. Hartman, Stage ve Webster-Stratton (2003), çocuk 

davranım bozukluğunu azaltmaya yönelik bir anababa eğitim programı etkisi çalışması 

üzerinde hiyerarşik lineer modeli kullanarak çocuk dikkati risk faktörleri ile anababa ve 

ailesel risk faktörlerinin etkilerini incelemişlerdir. Araştırma bulgularında, anababa 

eğitiminin izleme ölçümlerinde anne bildirimleri, çocuğun problem davranışlarının ve 

anababa-çocuk zorlayıcı etkileşim gözlemlerine göre çocuğun dışa yönelim 

problemlerinde anlamlı bir azalma olduğu görülmüştür. Ayrıca hem dikkat sorunu hem 

davranım problemi olan çocuklarla yalnızca davranım sorunu olan çocuklar anababa 

eğitim programından benzer şekilde yararlanmışlardır. 

Zwi, Jones, Thorgaard, York ve Dennis (2011) çocuğu dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğuna (DEHB) sahip anababalara yönelik anababa eğitim 
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programıyla ilgili beş çalışma incelemiştir. İncelenen bu çalışmalarda varılan sonuç, 

anababa eğitiminin DEHB’i olan çocuğun davranışlarında olumlu etkileri olabileceğidir. 

Bunun yanında anababanın stresi azalmakta ve güveni artmaktadır. Anababa eğitim 

programlarının çocuğun davranışı üzerinde etkili olduğunu belirten başka bir çalışma da 

Dretzke ve diğerlerinin (2009) farklı anababa eğitim programlarının çocuğun davranım 

bozukluğunda etkisini seçkisiz kontrollü denemelerle inceleyen çalışmaları 

değerlendirdiği sistematik gözden geçirme çalışmasıdır. Buna göre anababa eğitim 

programlarının çocuğun davranışının geliştirilmesinde ve davranım bozukluğunu 

azaltmada etkili olduğu görülmüştür. Michelson, Davenport, Dretzke, Barlow ve Day 

(2013) Anababa Yönetim Eğitimi’nin (Parent Management Training) çocuğun yıkıcı 

davranışları üzerindeki etkisini inceleyen 28 seçkisiz kontrollü deneme çalışmasının 

sistematik gözden geçirme araştırmasını yürütmüşler ve programın gerçek yaşam 

koşullarında uygulandığında çocuğun yıkıcı davranışları üzerinde etkili olduğunu 

bulmuşladır.  

Lundahl, Risser ve Lovejoy (2006) anababa eğitim araştırmaları üzerinde 

gerçekleştirdikleri meta-analiz çalışmasında izleme etkilerini değerlendirmişler ve 

moderatörleri incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, çocuğun yıkıcı davranışlarına 

yönelik geliştirilmiş anababa eğitiminin müdahaleden hemen sonra güçlü etkileri 

bulunmaktadır. Bir yıl sonraki izleme çalışmasında ise anlamlı ancak küçük etkiler 

görülmektedir. Davranışçı eğitim programları güçlü bulunmasına karşın müdahaledeki 

başarı, katılımcıların özellikleriyle programın özellikleri arasındaki etkileşimi en üst 

düzeye çıkarıldığında mümkün olmaktadır. Kendrick ve diğerleri (2013) ise anababa 

eğitim programlarını farklı bir yönden incelemiştir. Araştırmalarında 19’unda 

dezavantajlı anababaların dahil edildiği 20 anababa eğitim çalışmasını 

değerlendirmişlerdir. Birçok çalışma ev kazalarının azalması ve daha güvenli 

uygulamaların kullanılması bakımında etkili bulunmuştur.  

 

1.3.2. Türkiye’de Anababa Eğitim Uygulamaları 
 

Türkiye’deki anababa eğitimleri incelendiğinde dünyadaki anababa eğitimlerinin 

gelişimiyle benzer bir seyir izlediği görülmektedir. Bu eğitimlerin ortaya çıkmasında 

etkili görünen etmenler Hamamcı ve Sevim (2004) tarafından boşanma oranlarındaki 

artış, çekirdek ailelerin yaygınlaşmasıyla birlikte çocuk bakımının zorlaşması, kadının 

giderek işgücüne daha fazla katılımı olarak belirtilmiştir.  Tezel-Şahin ve Özbey (2007) 
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de benzer bir şekilde toplum yapılarının değişmesiyle birlikte ailelerin daha zor şartlarda 

yaşamlarını sürdürmekte olduğunu ve bu zorluklar nedeniyle gereksinimlerinin 

farklılaştığını söylemiştir. Anababaların gereksinimlerine yönelik Türkiye’de anababa 

eğitimlerine ilişkin gerçekleştirilmiş ve sürmekte olan anababa eğitimleri şu şekilde 

sıralanabilir (AÇEV, 2018; AÇSHB, 2018; Aydoğmuş ve diğerleri, 2001; Kağıtçıbaşı, 

Bekman ve Sunar, 1993, MEB HBÖGM, 2018):

1962-1963: Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel tarafından İstanbul Üniversitesi Mediko-

Sosyal Merkezi ve Askeri Tıbbiye’deki haftalık sohbet toplantıları

1989: İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen Anababa Okulu

1993: Erken Destek Projesi kapsamında Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ve diğerleri

tarafından geliştirilen anne eğitimleri

1990’lardan günümüze: AÇEV, MEB, AÇSHB bünyesindeki programlar

Türkiye’de anababalara yönelik uygulamaların özellikle kurumlar bazında

geliştiği ve toplumun gelişimini hedef alan özellikte olduğu görülmektedir. Kurumlarca

gerçekleştirilen bu çalışmaların günümüze kadar yaygın ve başarılı bir şekilde 

yürütüldüğü görülmektedir. AÇEV, MEB ve AÇSHB geliştirilmiş programlarını 

gereksinimlere yönelik olarak çeşitli gözden geçirme çalışmalarıyla yenilemektedir. 

1.3.2.1. AÇEV’in Anababalara Yönelik Programları

AÇEV’in kuruluş fikri Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Prof. Dr. Diane Sunar ve 

Prof. Dr. Sevda Bekman’ın yürüttüğü Erken Destek Projesindeki çalışmaları sonucu

geliştirdikleri Anne Çocuk Eğitim Programı’nın elde ettiği başarılı sonuçlarla oluşmuştur. 

Ayşe Özyeğin’in önderliğinde kurulan vakıf, çalışmalarında özellikle yaşamın ilk 6 yılına 

odaklandığını belirtmektedir. Erken çocukluk dönemine yapılan vurguyla çalışmalarına 

devam eden AÇEV’in anababalar için uygulamakta olduğu programları şu şekildedir

(AÇEV, 2018):

Anne Destek Programı: Bu program 2001 yılından itibaren uygulanmaktadır. 

Temel amacı anneleri anababalık rollerinde, çocuk gelişimi, çocuğuyla iletişimi 

konusunda desteklemek ve uygun disiplin yöntemlerini öğretmektir. Bu program 3-6 yaş 

ve 7-11 yaş olarak iki farklı gruba yönelik verilmektedir. 

Baba Destek Programı: Bu program 1996 yılından itibaren uygulanmaktadır. 

Programın temel amacı babaların çocuklarının bakımında sorumluluk üstlenmeleri ve 

gelişimlerini etkin bir şekilde desteklemelerini sağlamaktır. Böylece ailede demokratik 
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bir anlayışın kazanılması hedeflenmektedir. Bugüne kadar 60000’den fazla babaya ulaşan 

bu program Anne Destek Programı gibi 3-6 yaş ve 7-11 yaş gruplarına yönelik 

hazırlanmıştır. AÇEV güncel olarak İlk İş Babalık Projesiyle de ilgili babalığın 

yaygınlaştırılması üzerindeki çalışmalarına devam etmektedir.  

 İlk 6 Yıl Mobil Uygulama: Bu uygulama 2014 yılından itibaren aileleri teknoloji 

araçları aracılığıyla çocuk gelişimi ve anababalık konusunda bilgilendirmeyi 

hedeflemektedir.  

Dere Tepe Eğitim Programı: Bu program kırsal bölgelerde yaşayan genç kız ve 

kadınların yaşam becerilerinin destelenmesine yönelik hazırlanmıştır. Sözü edilen grubun 

ihtiyaçlarına yönelik olarak program 11 oturum şeklinde uygulanmaktadır.  

AÇEV, geliştirmiş olduğu programların etki araştırmalarını da yürütmektedir. Bu 

noktada Türkiye’de anababa eğitimi geliştirme, uygulama ve etkisini analiz etme 

konusunda oldukça başarılı çalışmalar yürüttüğü söylenebilir. Anne-Çocuk Eğitim 

Programı yapılan araştırma sonuçlarına göre yeniden gözden geçirilmiş ve yeni 

kurgulanmış yapısının 1998 yılında etki araştırması gerçekleştirilmiştir (Bekman, 2000). 

Uzun yıllar boyunca MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nün bir programı 

olarak Türkiye’de yaygın olarak uygulanan bu programın kısa dönemli sonuçları 

çocukların okulöncesi sözel ve sayısal beceriler kazanmasında, çocukların içinde 

bulunduğu çevrenin olumsuz etkilerini azaltmada ve okula eşit bir başlangıç yapmada, 

annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının geliştirilmesinde, annelerin kendilerine ilişkin 

annelik, eş ve birey olarak rollerindeki olumlu görüşlerinde etkili olduğunu göstermiştir. 

İzleme ölçümlerinde de programın çocukların okulda ilk yılındaki başarısı üzerinde etkili 

olduğu bulunmuştur.  

AÇEV 2007 yılında da Anne Destek Eğitimi’nin etkilerini Güneydoğu 

Anadolu’da incelemiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre program çocukların okuma-

yazma becerilerini ve annelerin çocuklarına verdikleri tepkileri geliştirmede etkili 

bulunmuştur. Programa katılan annelerin çocukları için çevreleri daha uyarıcı duruma 

gelmiştir. Ayrıca program sonunda anneler daha fazla bağımsız iş yapabildiklerini, 

çocuklarından daha fazla memnun olduklarını, çocuklarına daha fazla ilgi gösterdiklerini 

belirtmişlerdir. Programın bir diğer etkisi de annelerin sağlık, hijyen, kazalar ve cinsellik 

bilgilerindeki artış olmuştur (AÇEV, 2008). Ayrıca Geleceğe İlk Adım Projesi’nin 2010 

yılında yürütülen bir çalışmasında da benzer sonuçlar elde edilmiş ve anne destek 

eğitimine katılan annelerin olumlu disiplin uygulamalarında gelişmeler bulunmuştur 

(AÇEV, 2010).  



40

Baba Destek Eğitimi’nin etki araştırması da 2001-2002 yıllarında bu programa 

katılan babalarla yürütülmüştür. Program sonunda babalar daha az geleneksel roller ve

yetkeci tutum ile daha fazla tavizkar olmayan tutum göstermişlerdir. Ayrıca programa 

katılan babaların çocuklarıyla iletişimleri de olumlu bir değişim göstermiştir. 

Araştırmanın nitel bulguları da babaların programa katıldıktan sonra tutum, algılama ve 

davranışlarında olumlu değişimi işaret etmiştir (Atmaca-Koçak, 2004). 

1.3.2.2. AÇSHB’nın Anababalara Yönelik Programları

AÇSHB Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü aile yaşamına ilişkin ve 

anababalara yönelik kapsamlı eğitim modülleri hazırlamıştır. Bu eğitim modülleri 

Türkiye’de yaygın bir şekilde 2013 yılından itibaren uygulanmaktadır. AÇSHB Aile 

Eğitimi Programının amacı ailelere temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve 

tutum kazandırmayı hedeflemektedir. Sözü edilen modüller ‘Eğitim ve İletişim Alanı’, 

‘Sağlık Alanı’, ‘Hukuk Alanı’, ‘İktisat Alanı’ ve ‘Medya Alanı’ başlıkları altında 

toplanmıştır. Eğitim ve İletişim Alanındaki modüllerin anababalara çocukların gelişimleri 

ve anababalıkla ilgili bilgiler verdiği görülmektedir. Bu modüller şu şekildedir: ‘Hayatın 

İlk Çeyreği: 0-18 Yaş Gelişimi, Evlilik ve Aile Hayatı, Aile Yaşam Becerileri, Okul ve 

Aile, Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri, Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü

(AÇSHB, 2018). Bakanlığın 2015 yılı idare faaliyet raporuna göre 2013 yılından 2015 

yılına kadar 234 eğitici eğitimiyle 7.139 kişiye 6.850 halk eğitimiyle 422.157 kişiye 

eğitim verilmiştir. Ayrıca modüller bakanlığın internet sitesinde de yayınlanmaktadır

(ASPB, 2015)3. Programların eğitimleri formatörler tarafından eğitici eğitimi verilen 

eğiticiler tarafından halka açılmaktadır. Deveci-Şirin (2013) AÇSHB Aile Eğitim 

Programını ve araştırmacı tarafından hazırlanan özgün etkinlikleri birlikte uygulayarak 

evli kadınların eş tükenmişliği düzeylerini incelemiştir. Araştırmanın bulgularına göre, 

kadınların program sonunda eş tükenmişlikleri azalmıştır. Bu etkinin izleme ölçümünde 

iki ay sonra da devam ettiği görülmüştür. 

3 Sözü edilen kaynak AÇSHB’nın yenilenmesinden önceki bir tarihte yayınlandığından burada Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) olarak verilmiştir.  
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1.3.2.3. MEB’in Anababalara Yönelik Programları 
 

MEB HBÖGM tarafından çocuğu 0-18 yaş arasında olan anababalara yönelik Aile 

Eğitimi Kurs Programı (AEP) MEB’e bağlı okullar ve halk eğitim merkezleri aracılığıyla 

yürütülmektedir. MEB AEP’in tarihsel gelişimine bakıldığında çeşitli yeniden gözden 

geçirme çalışmalarıyla bugünkü halini aldığı görülmektedir. MEB AEP’in 1993-2010 

yılları arasında uygulanan programları aşağıda sunulmuştur (MEB HBÖGM, 2015): 

 1993-2004: 0-4 Yaş Anne Çocuk Eğitim Programı (MEB-UNICEF-Gazi 

Üniversitesi işbirliği) 

 2003-2005: 0-6 Yaş Aile ve Çocuk Eğitim Programı (MEB-UNICEF işbirliği) 

 2005-2010: Benim Ailem (MEB-UNICEF işbirliği) 

 1993-2010: 5-6 Yaş Anne Çocuk Eğitim Programı (AÇEP) (MEB - AÇEV 

İşbirliği)  

 2007-2010: Aile İçin Temel Eğitim Programı (AİTEP) (MEB - UNICEF İşbirliği) 

 2003-2010 (devam etmekte): Baba Destek Eğitim Programı (BADEP) (MEB - 

AÇEV İşbirliği)  

MEB HBÖGM’nin (2015) AEP tarihsel gelişimi raporuna göre 1993-2010 yılları 

arasında uygulanan programlar toplam 951.960 kişiye ulaşmıştır. Genel Müdürlük 

koordinatörlüğünde 2008-2010 yılları arasında hizmet tekrarını ve bütçe israfını önlemek 

amacıyla 12 paydaş kurum, 6 farklı üniversiteden 8 bilim insanının yer aldığı Bilim 

Kurulunun akademik desteğiyle AEP’ler tekrar yapılandırılarak ‘Aile Eğitimi Kurs 

Programı (0-18 Yaş)’ oluşturulmuştur. Program, etkili anababalık becerilerinin 

desteklenmesi ile çocuğun ve ergenin var olan potansiyelini kullanmasını 

amaçlamaktadır. 2012 yılından itibaren programın modüllerinin yeniden gözden geçirme 

çalışmaları yapılmış ve güncellenen program 12 Haziran 2014’te Talim ve Terbiye 

Kurulu Başkanlığı’nın 57 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Programın modülleri ve amaçları 

kısaca aşağıda sunulmuştur (MEB HBÖGM, 2013):  

 0-3 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı: Temel bakım verene gebelik ve emzirme 

döneminden itibaren 0-3 yaş çocuğunun sağlık, beslenme, öz-bakım gibi beceriler 

kazandırmayı amaçlar.  

 3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı: Anababanın 3-6 yaş arasındaki çocuğunun 

temel gelişim alanlarını destekleyebilmesi, çocuk hakları, sağlık, beslenme gibi 

konularda bilgi sahibi olabilmesini amaçlar.  
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7-11 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı: Etkili anababalığın geliştirilmesi ve

çocuğun gelişiminin desteklenmesini amaçlar.

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı: Ergen-anababa ilişkisinin sağlıkla hale

getirilmesi, ergenin potansiyelini kullanabilmesini amaçlar. Ayrıca 3-6 Yaş

AEP’inden itibaren tüm programlar Engellilere Duyarlılık oturumunu

içermektedir.

AEP’te farklı gereksinimlere yönelik olarak da ‘3-6 Yaş Baba Destek Eğitimi

Kurs Programı, 6-11 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı, 3-6 Yaş Okuma-Yazma 

Bilmeyen Anne Destek Eğitimi, 3-6 Yaş Aile Gelişim Programı’ programlar 

bulunmaktadır. Sözü edilen AEP’lerin eğitimleri MEB HBÖGM tarafından düzenlenen 

formatör ve eğitici eğitimleriyle yetiştirilen eğiticiler tarafından verilmektedir. Bakanlık 

tarafından 1993-2016 yılları arasında düzenlenen eğitimler aracılığıyla 43.839 kurs 

açılmış ve 2.001.922 anababa ve çocuğuna ulaşılmıştır (MEB HBÖGM, 2015).

MEB HBÖGM AEP’e ilişkin iki rapor yayınlanmıştır. Aile Eğitimi Uygulamaları 

Ülke Raporu’nda (MEB HBÖGM, 2013) yer alan bilgilere göre, AEP’in her bir programı 

14 haftaya sahiptir. 0-3 Yaş ve 3-6 Yaş AEP’lerinin toplam kurs saati 210 saattir. Haftalık 

ders saatlerinin 4 saati kuram/çocuk eğitim metaryali (ÇEM) çalışmalarından, 8 ders saati 

ise ev ziyaretlerinden oluşmaktadır. 7-11 ve 12-18 Yaş AEP’lerinde toplam kurs saati 

70’tir. Haftalık ders saatlerinin 3 saati grup sohbetleri, 2 ders saati değerlendirme ve diğer 

haftanın planlanmasından oluşmaktadır. Programların içerikleri konu anlatımı, örnek 

olay, soru-cevap, grup tartışması ve beyin fırtınası gibi etkinliklerden oluşmaktadır. 

MEB HBÖGM (2013) programların etkisine yönelik yaptığı incelemede 

formatörlere, eğiticilere ve anababalara araştırma ekibi tarafından hazırlanan anketler 

uygulamıştır. Program etkisinin araştırıldığı bildirilen bu rapor aslında bir etki çalışması 

değildir. Bu raporda belirtilen çalışmada, eğitimcilerden ve anababalardan bu eğitime 

ilişkin görüşlerini ve memnuniyet derecelerini bildirmeleri istenmiştir. Bu araştırmanın 

programların içeriklerine ve eğiticilerin eğitimlerine yönelik olduğu gibi pek çok öneri 

niteliğinde sonuca varılmıştır. Öte yandan programların anababaların 

değerlendirmelerine göre olumlu bulunduğu görülmüştür. Eğiticilerin görüşlerine göre 

anababalar edindikleri kazanımlar, öğrendikleri bilgi ve beceriler sayesinde çocuk bakımı 

ve eğitimi konusunda ilerleme göstermişlerdir ve AEP’e ilişkin ilgileri artmıştır. 

Anababalardan elde edilen bulgulara göre ise, anababaların tamamına yakınının bu 

eğitimleri çok yararlı bulduğu, bilgilerinin çok arttığı, aile eğitimine ilişkin konulara 

ilgilerinin arttığı ve aile eğitimi konusunda kendilerine güvenlerinin çok arttığı 
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bulunmuştur. Anababaların dörtte üçü ise çocuk bakımı ve eğitimini çok daha iyi 

yaptığını belirtmiştir. Sonuç olarak bu araştırmada eğiticiler ve anababalar AEP’in yararlı 

olduğuna ilişkin görüş bildirmişlerdir. 

Alanyazında MEB AEP’le ilgili sınırlı sayıda araştırmaya rastlanmıştır. 

Karşılaşılan araştırmaların hepsi lisansüstü çalışmalarla yürütülmüştür. Bu çalışmalardan 

ilki Demir’in (2011) AEP’e katılan eğitimcilerin ve annelerin kültürel çeşitliliğe ilişkin 

görüşlerinin nasıl etkilendiğini incelediği araştırmadır. Odak grup görüşmeleriyle 

gerçekleştirilen araştırmanın bulgularına göre, program eğitimciler ve anneler tarafından 

sahip olunan kültürel özelliklerin doğru bir şekilde aktarımında etkili görülmektedir. 

Ayrıca program sonrasında annelerin çevrelerine ve çocuklarına karşı davranışlarında ve 

farklılıklara ilişkin bakış açılarında olumlu gelişmeler olmuştur.  

Ay (2015) ise AEP kurslarının anababaların anababalık davranışları ve becerileri 

üzerindeki ve bu programın yetişkin eğitimi bakımından etkisini değerlendirmiştir. 

Görüşmelerle yürütülen araştırmanın bulgularına göre eğiticiler bu programların 

gerekliliği üzerinde durmuşlar ve katılan anababa sayısını az bulduklarını belirtmişlerdir. 

Programlara katılan anababalar da programlara ilişkin benzer görüşler belirtmekle 

birlikte, programları iletişim becerilerini geliştirmede etkili bulmaktadır. Aynı zamanda 

çoğunlukla akademik başarıya odaklanıldığını düşünen anababalar programların 

geliştirilmesi gerektiğini düşündükleri bazı yönleri belirtmişlerdir.   

Yalman (2014) okulöncesi dönemde çocuğu olan annelerle yürüttüğü 

çalışmasında AEP’e katılan annelerin AEP’e yönelik beklentilerini ve görüşlerini 

değerlendirmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, annelerin yaklaşık yarısı AEP’e 

yönelik aile içi iletişim ve eğitim ile çocuk eğitimi konusunda bilgilendirilme beklentisi 

olduğunu, %84’ü AEP’i yararlı bulduğunu belirtmiştir. AEP’e katılan annelerin yetkin 

anababalıklarının ve iletişim aile işlevlerinin anlamlı olarak geliştiği görülmüştür. Ayrıca 

programa katılan annelerin çoğunluğu programdan bilgi kazanımlarının yüksek olduğunu 

ve memnun kaldığını ifade etmiştir.   

Gözden geçirilen çalışmalar incelendiğinde MEB AEP’e ilişkin kapsamlı bir etki 

araştırmasına rastlanmamıştır. Dolayısıyla Türkiye’de yaygın bir şekilde kullanılan MEB 

AEP’lere ilişkin kapsamlı etki araştırmalarına gereksinim olduğu görülmektedir.  
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1.3.2.4. Türkiye’deki Anababa Eğitimleriyle ilgili Diğer Uygulama Sonuçları

Anababa eğitimlerinin önemini Türkiye’de ilk olarak gösteren çalışma Erken 

Destek Projesi’dir. Proje kapsamında dezavantajlı çevrede olan 4-6 yaş arası çocukların 

annelerine eğitim verilmiştir. Projenin kısa dönemli birçok olumlu etkisi bulunmasının 

yanı sıra 19 yıl sonraki izleme çalışmasında annesi eğitimlere katılmış ve okulöncesi 

eğitim almış çocukların yüksek eğitime devam etme, mesleki statü, işe başlama yaşı, 

modern kentsel yaşama uyum sağlama gibi konularda daha avantajlı olduğu bulunmuştur 

(Kağıtçıbaşı, Sunar, Bekman, Baydar ve Cemalcılar, 2009).

Türkiye’de, dünyada geliştirilmiş çeşitli anababa eğitim programlarına ilişkin 

araştırmalar olduğu gibi yeni programların geliştirilerek etkisinin incelendiği pek çok 

araştırma da bulunmaktadır. İlgili alanyazın incelendiğinde bu araştırmaların çoğunlukla 

lisansüstü tez çalışması olduğu görülmüştür. Sözü edilen bu çalışmalardan bazılarında

programların anababa ve çocuklar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Değerlendirilen 

değişkenlerin ise çalışmalarda çeşitlilik gösterdiği söylenebilir. Sözü edilen 

çalışmalardan bazı örnekler aşağıda sunulmuştur. 

Kartal (2007), Anne-Çocuk Eğitim Programı’nın çocukların bilişsel gelişimine 

etkisini incelemiştir. Programın sonunda annelerin çocuklarının okulöncesi sözel ve 

sayısal becerilerinin gelişimini daha fazla desteklediği bulunmuştur. Daha fazla 

desteklenen çocukların ise bilişsel gelişim düzeyleri artmıştır. Öte yandan programa 

katılmayan annelerin çocuklarında da benzer bir farklılık görülmüştür. İki grup 

karşılaştırıldığında ise bu farklılığın programa katılan annelerin çocuklarında anlamlı 

olarak daha fazla olduğu dolayısıyla programın bilişsel gelişimi etkilediği görülmüştür. 

Demircioğlu (2012) da altı yaşında çocuğu olan annelere verilen eğitimin aile işlevleri, 

anababa tutumları ve çocuğun gelişimi üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırmacı 

tarafından yapılan gereksinim belirleme çalışmasıyla program hazırlanmış ve eğitici anne 

eğitimi, anneden anneye eğitim alan ve haber mektupları yoluyla 3 farklı şekilde 

uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre eğitimin aile işlevlerine ve anababa tutumlarına 

olumlu etkileri bulunurken çocukların gelişimlerine -sosyal beceri ve özbakım- bir etkisi 

olmadığı görülmüştür.  Arkan (2012), Üç P programının etkisini davranış problemi 

yaşayan Türk ergenlerde incelemiştir. Araştırmanın bulgularına göre program kısa 

dönemde anababaların ruh sağlığına, ergenlerin davranış problemlerine ve anababa-ergen 

çatışmasına olumlu etkiler sağlarken anababa davranışlarına herhangi bir etkisi 

olmamıştır. Öte yandan bu etkiler programdan sonraki üçüncü ayda da devam etmiştir. 
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Sayın (2014) davranış sorunu olan 4-6 yaşındaki çocukların anababalarına yönelik bir 

program geliştirmiş ve bu programın etkisini incelemiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre 

geliştirilen programın çocuğun içe yönelim ve dışa yönelim problemleri, sosyal beceriyle 

güçler ve güçlükleri üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca aile işlevleri ve 

anababaların evlilik uyumları üzerinde de olumlu etkiler gözlenmiş, tüm bu etkilerin iki 

ay sonraki ölçümlerde de devam ettiği görülmüştür.  

Kurtulmuş (2003) araştırması kapsamında hazırladığı anne eğitim programının 4-

6 yaş arasında çocuğu olan ve alt sosyo-ekonomik düzeye sahip anababaların aile 

ilişkilerini algılamalarına olan etkisini incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre eğitim 

programı anababaların aile işlevlerini geliştirmede etkili bulunmuştur. Kontrol grubunda 

söz konusu değişime rastlanmamıştır. Programın aile ilişkilerini de geliştirdiği 

görülmüştür. Akça-Koca (2013), bir aile eğitimi programının evlilikle ilgili bazı 

değişkenler ve annelerin psikolojik iyi oluşları üzerindeki etkisini incelemiştir. Buna göre 

geliştirilen bu programın annelerin evlilik doyumunu artırmada, evlilikte sorun çözme 

becerilerini geliştirmede ve psikolojik iyi oluş düzeylerini geliştirmede etkisi olduğu 

görülmüştür. Şimşek (2017) 7-19 Yaş Aile Eğitim Programı’nın aile tutumlarına etkisini 

incelediği çalışmasında programın aşırı koruyucu annelik, ev kadınlığı rolünü reddetme, 

geçimsizlik ve sıkı disiplin üzerinde olumlu etkilerin olduğunu, demokratik tutum ve 

eşitlik tanıma boyutlarında anlamlı bir farklılığın olmadığını bulmuştur. Programın aile 

işlevlerine etkisi de incelenmiş ve iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi 

gösterme ve davranış kontrolü aile işlevlerinde de programın etkili olduğu bulunmuştur. 

Bağatarhan (2012) ise araştırması kapsamında geliştirdiği anababa eğitim programının 

ilkokul birinci sınıfa devam eden çocuğa sahip annelere uygulamıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre bu programın annelerin öz-yeterliğini artırdığı ve iki ay sonraki 

ölçümlerde de bu etkinin devam ettiği görülmüştür.  

Bazı çalışmalarda ise programın etkisinin yanı sıra katılımcıların programdan 

memnun kalma düzeyleri değerlendirilmiştir. Yıldırım (2012), çocuğu 5. Sınıfa devam 

eden anababalara Okul Başarısı Aile Eğitim Programı uygulamış ve programın etkisini 

incelemiştir. Program sonrasında öğrencilere uygulanan başarı testinde velisi programa 

katılan çocukların başarıları kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha 

yüksek bulunmuştur. Ayrıca çalışmanın nitel bulgularına göre aileler programı çocuğun 

başarısında etkili ve yeterli bir program olarak değerlendirmişlerdir. Güven (2011), 

araştırmacı tarafından hazırlanan aile eğitim ve aile katılım programlarının okulöncesi 

eğitimi alan çocuğa sahip anababalarının üzerindeki etkisini öğretmen ve anababa 
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bildirimlerine göre değerlendirmiştir. Araştırmanın nicel bulgularına göre deney ve 

kontrol gruplarının anababa katılımlarında bir fark olmadığı, deney gruplarının öğretmen 

ve okula yönelik görüşlerinin olumlu olduğu, öğretmen eğitimi sonucunda öğretmenlerin 

aile katılım çalışmalarına ilişkin bilgi düzeylerinin arttığı bulunmuştur. Araştırmanın nitel 

bulgularına göre, öğretmenler ve anababalar aile katılım çalışmalarını gerekli 

bulmaktadır. 

1.4. Problem/Problem Durumu

Bir programın kanıta dayalı olması için etki araştırmalarıyla ulaşılmış 

sonuçlarının olması gerekmektedir. Dünyada anababa eğitim programlarının sözü 

edildiği şekilde kanıta dayalı örneklerine rastlanmaktadır. Bu programlardan özellikle İY 

ve Üç P’nin hem diğer ülkelerde kullanımı hem de etki araştırmalarının yaygınlığı kanıta 

dayalı ve dünyada önde gelen uygulamalar olduğunu göstermektedir. Ayrıca anababa 

eğitim programları uygulamalarına yönelik gerçekleştirilmiş sistematik gözden geçirme 

ve meta-analiz çalışmaları sonuçları da anababa eğitim programlarının dünyada yaygın 

bir şekilde kullanıldığını göstermektedir. Öte yandan, bu çalışmalar programlara yönelik 

yapılmış etki araştırmalarının sonuçlarını bir araya getirerek anababa eğitimlerinin

önemini ortaya koymaktadır. 

Türkiye’de de anababa eğitim programlarıyla ilgili pek çok çalışmaya 

rastlanmaktadır. Araştırmalardaki bu zenginliğe karşın etki araştırması yürütme 

konusunda bazı sınırlılıkların olduğu göze çarpmaktadır. Bu sınırlılıklardan birincisi, 

incelenen lisansüstü çalışmalarda da görüldüğü gibi pek çok anababa eğitim programı 

geliştirilmesine karşın bu programların yaygınlaştırılma sorunudur. İkinci sınırlılık ise 

yaygın bir şekilde kullanılan anababa eğitim programlarının (MEB, AÇSHB AEP gibi) 

etki araştırmalarının sayılarının görece az oluşlarıdır. Yurt dışında yaygın bir şekilde 

kullanılan anababa eğitim programlarının etki araştırmaları incelendiğinde bu 

programların pek çok değişken bakımından değerlendirildiği görülmektedir. Öte yandan 

Türkiye’de bu örneğe sınırlı bir şekilde AÇEV’in yürütmüş olduğu etki araştırmaları 

dışında rastlanmamaktadır. Rastlanılan örneklerin de daha çok memnuniyet belirleme 

düzeyinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de yaygın olarak kullanılan 

AEP’lerin hangi alanlarda etkili olduğunun bilimsel çalışmalarla ortaya konması bu

programlara ilişkin daha fazla bilimsel kanıt sağlayabilir.
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Bu çalışmada Türkiye’de yaygın bir şekilde kullanılan MEB AEP’in 2013 yılında 

yeniden gözden geçirilerek hazırlanan 7-11 Yaş modülünün etkisine yönelik bir 

değerlendirme yapılmıştır. Bu araştırmanın bulguları, sözü edilen programın hem 

anababalar hem de çocuklar üzerindeki etkilerine yönelik ilk ve kapsamlı olarak bilgi 

vermektedir. Ayrıca bu bulguların yeniden gözden geçirme çalışmalarına ve yeni etki 

araştırmalarına kaynaklık edebileceği de söylenebilir. Dolayısıyla sözü edilen programın 

etkisinin kapsamlı bir araştırmayla ortaya konması bu araştırmanın problemini 

oluşturmaktadır. 

1.5. Amaç

Bu araştırmanın genel amacı MEB 7-11 Yaş Aile Eğitim Programı’nın ilk on üç 

oturumunun anababaların ruhsal sorun belirtileri, anababalık stresi, duygu sosyalleştirme 

becerileri, aile işlevleri, anababalık benlik saygıları ile çocuklarının duygusal-davranışsal

sorunları, akran ilişkileri ve duygu ayarlama becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. 

Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki denenceler sınanmıştır: 

1. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların öntest-sontest ölçümleri arasında

anlamlı fark vardır:

1.a. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Kısa Semptom Envanteri alt

boyutları ve toplam puan ön test ve sontest ölçümleri arasında anlamlı fark vardır.

1.b. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Anababalık Stres Aracı alt

boyutları ve toplam puan ön test ve sontest ölçümleri arasında anlamlı fark vardır.

1.c. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Anababalık Yetkinlik Ölçeği

alt boyutları ve toplam puan ön test ve sontest ölçümleri arasında anlamlı fark vardır.

1.d. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Çocuğun Olumsuz

Duygularıyla Başetme Ölçeği alt boyutları ön test ve sontest ölçümleri arasında 

anlamlı fark vardır.

1.e. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Aile Değerlendirme Ölçeği

alt boyutları ön test ve sontest ölçümleri arasında anlamlı fark vardır.

2. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının öntest-sontest

ölçümleri arasında anlamlı fark vardır:

2.a. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının CBCL 6/18 alt

boyutları ve toplam problem ön test ve sontest ölçümleri arasında anlamlı fark vardır.
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2.b. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Duygu

Ayarlama Ölçeği alt boyutları ve toplam puan ön test ve sontest ölçümleri arasında 

anlamlı fark vardır.

2.c. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Çocuğun

Bireysel Yaşantıları Ölçeği-Kişisel Bildirim alt boyutları ve toplam puan ön test ve 

sontest ölçümleri arasında anlamlı fark vardır.

2.d. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Çocuğun Sosyal

Davranışları Ölçeği-Kişisel Bildirim alt boyutları ve toplam puan ön test ve sontest 

ölçümleri arasında anlamlı fark vardır.

3. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların ön test puanları kontrol edildiğinde

son testleri arasında anlamlı fark vardır:

3.a. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Anababalık Yetkinlik Ölçeği

doyum alt boyutu ön test puanları kontrol edildiğinde doyum alt boyutu son testleri 

arasında anlamlı fark vardır.

3.b. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Çocuğun Olumsuz

Duygularıyla Başetme Ölçeği ebeveynde sıkıntı alt boyutu ön test puanları kontrol 

edildiğinde ebeveynde sıkıntı alt boyutu son testleri arasında anlamlı fark vardır.

3.c. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Çocuğun Olumsuz

Duygularıyla Başetme Ölçeği küçümseyici tepkiler alt boyutu ön test puanları kontrol 

edildiğinde küçümseyici tepkiler alt boyutu son testleri arasında anlamlı fark vardır.

3.d. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Aile Değerlendirme Ölçeği

iletişim alt boyutu ön test puanları kontrol edildiğinde iletişim alt boyutu son testleri 

arasında anlamlı fark vardır.

3.e. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Aile Değerlendirme Ölçeği

davranış kontrolü alt boyutu ön test puanları kontrol edildiğinde davranış kontrolü alt 

boyutu son testleri arasında anlamlı fark vardır.

4. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının ön test puanları

kontrol edildiğinde son testleri arasında anlamlı fark vardır:

4.a. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının CBCL 6/18

sosyal sorunlar alt boyutu ön test puanları kontrol edildiğinde sosyal sorunlar alt 

boyutu son testleri arasında anlamlı fark vardır.

4.b. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Duygu

Ayarlama Ölçeği toplam puan ön test puanları kontrol edildiğinde toplam puan son 

testleri arasında anlamlı fark vardır.
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4.c. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Çocuğun

Bireysel Yaşantıları-Kişisel Bildirim toplam puan ön test puanları kontrol edildiğinde 

toplam puan son testleri arasında anlamlı fark vardır.

5. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların sontest-öntest değişim puanları

arasında anlamlı fark vardır:

5.a. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Kısa Semptom Envanteri alt

boyutları ve toplam puan son test-ön test değişim puanları arasında anlamlı fark 

vardır.

5.b. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Anababalık Stres Aracı alt

boyutları son test-ön test değişim puanları arasında anlamlı fark vardır.

5.c. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Anababalık Yetkinlik Ölçeği

etkililik alt boyutu ve toplam puan son test-ön test değişim puanları arasında anlamlı 

fark vardır.

5.d. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Çocuğun Olumsuz

Duygularıyla Başetme Ölçeği duyguya odaklı tepkiler, duygu ifadesini kolaylaştırıcı 

tepkiler, probleme odaklı tepkiler ve cezalandırıcı tepkiler alt boyutları son test-ön 

test değişim puanları arasında anlamlı fark vardır.

5.e. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Aile Değerlendirme Ölçeği

problem çözme, roller, gereken ilgiyi gösterme, duygusal tepki verebilme ve genel 

fonksiyonlar alt boyutları son test-ön test değişim puanları arasında anlamlı fark 

vardır.

6. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının sontest-öntest

değişim puanları arasında anlamlı fark vardır:

6.a. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının CBCL 6/18

anksiyete/depresyon, sosyal içe dönüklük/depresyon, somatik yakınmalar, düşünce 

sorunları, dikkat sorunları, kurallara karşı gelme, saldırgan davranışlar alt testleri ile 

içe yönelim, dışa yönelim ve toplam problem son test-ön test değişim puanları 

arasında anlamlı fark vardır.

6.b. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Duygu

Ayarlama Ölçeği değişkenlik/olumsuzluk ve duygu ayarlama alt boyutları son test-ön 

test değişim puanları arasında anlamlı fark vardır.

6.c. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Çocuğun

Bireysel Yaşantıları Ölçeği-Kişisel Bildirim ilişkisel mağduriyet, gözlenen 
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mağduriyet ve özgeci davranış alt boyutları son test-ön test değişim puanları arasında 

anlamlı fark vardır.

6.d. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Çocuğun Sosyal

Davranışları Ölçeği-Kişisel Bildirim alt boyutları ve toplam puan son test-ön test 

değişim puanları arasında anlamlı fark vardır.

7. Aile eğitimine katılmış anababaların son test puanları ve bir yıllık izleme testi puanları

arasında anlamlı fark yoktur:

7.a. Aile Eğitimine katılmış anababaların Kısa Semptom Envanteri alt boyutları ve

toplam puan son test-izleme testi ölçümleri arasında anlamlı fark yoktur.

7.b. Aile Eğitimine katılmış anababaların Anababalık Stres Aracı alt boyutları ve

toplam puan son test-izleme testi ölçümleri arasında anlamlı fark yoktur.

7.c. Aile Eğitimine katılmış anababaların Anababalık Yetkinlik Ölçeği alt boyutları

ve toplam puan son test-izleme testi ölçümleri arasında anlamlı fark yoktur.

7.d. Aile Eğitimine katılmış anababaların Çocuğun Olumsuz Duygularıyla Başetme

Ölçeği alt boyutları son test-izleme testi ölçümleri arasında anlamlı fark yoktur.

7.e. Aile Eğitimine katılmış anababaların Aile Değerlendirme Ölçeği alt boyutları son

test-izleme testi ölçümleri arasında anlamlı fark yoktur.

8. Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının son test puanları ve bir yıllık izleme

testi puanları arasında anlamlı fark yoktur:

8.a. Aile Eğitimine katılmış anababaların çocuklarının CBCL 6/18 alt boyutları ve

toplam problem son test-izleme testi ölçümleri arasında anlamlı fark yoktur.

8.b. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Duygu

Ayarlama Ölçeği alt boyutları ve toplam puan son test-izleme testi ölçümleri arasında 

anlamlı fark yoktur.

8.c. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Çocuğun

Bireysel Yaşantıları Ölçeği-Kişisel Bildirim alt boyutları ve toplam puan son test-

izleme testi ölçümleri arasında anlamlı fark yoktur.

8.d. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Çocuğun Sosyal

Davranışları Ölçeği-Kişisel Bildirim alt boyutları ve toplam puan son test-izleme testi 

ölçümleri arasında anlamlı fark yoktur.

Ayrıca, aile eğitimine katılmış anababaların görüşleri, program öncesi, sonrası ve 

programa katıldıktan bir yıl sonra kendilerinde, eşlerinde, çocuklarında ve aile 

ilişkilerinde gözlemledikleri değişimler şeklinde yazılı olarak alınmış ve destekleyici 

bulgular olarak yorumlanmıştır. 
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1.6. Önem

Gelişen dünyada aile yapılarının ve işlevlerinin farklılaştığı görülmektedir. Bu 

farklılaşmayla birlikte hem anababaların hem de çocukların gereksinimlerinin değiştiği 

bilinmektedir. Nüfusun artışı, teknolojinin gelişimi, yaşam koşullarındaki değişim gibi 

etmenler bu gereksinimlerin farklılaşmasında etkin rol oynamaktadır. Bu gereksinimlerle 

birlikte 1960’lı yıllardan itibaren anababa eğitim programlarının doğduğu ve günümüzde 

çeşitli gelişmelerle birlikte uygulandığı görülmektedir. 

Anababa eğitim programları özellikle uygun anababalık davranışlarının

anababalara kazandırılması amacıyla geliştirilmektedir. Ayrıca bu programlar sözü edilen 

amacın yanında pek çok değişkene etki etmektedir. Bu değişkenlerin ortaya konmasında 

etki araştırmaları önemli bir yere sahiptir. Bir programın etkisine yönelik araştırmaların 

deneysel desenlerle kurgulanmış araştırma yöntemleriyle yürütüldüğü bilinmektedir. Bu 

yolla elde edilmiş sonuçlara sahip olan anababa eğitim programlarına kanıta dayalı 

anababa eğitim programları denmektedir. Dünyada kanıta dayalı anababa eğitim 

programları bulunmaktadır. Kanıta dayalı anababa eğitim programlarının anababalar ve 

çocuklarına hangi konularda destek sağlayacağı bilimsel temellere dayanmaktadır. Bu 

bilimsel bilgiler hem araştırmacılara yeni araştırmalar tasarlarken bir yol haritası 

sunmaktadır hem de anababalara katılacakları eğitimin hangi alanlarda yararlı olacağına 

ilişkin bilgi sağlamaktadır. 

Dünyada etki araştırmalarının yürütülmesine oldukça önem verilmektedir. Bazı 

ülkelerde, gerçekleştirilecek etki araştırmaları öncesinde araştırmaların saydam ve 

güvenilir bir şekilde yürütülmesi için çeşitli ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütlerden en

önemlisi olan saydamlığı sağlamak için bilim insanları araştırmalarını belirli sistemlere 

kayıt olarak katılımcılarının seçkisiz atamalarını gerçekleştirme evresinden itibaren 

bildirerek yürütmektedir (bknz. International Standart Randomized Controlled Trials 

Number; ISRCTN registry4).

Türkiye’de anababa eğitim uygulamalarının Kağıtçıbaşı ve ekibinin özverili 

çalışmalarıyla 1980’lerden itibaren başladığı ve yaygınlaştığı görülmektedir. AÇEV, 

MEB ve AÇSHB’nın Türkiye’de yaygın bir şekilde kullanılan programları mevcuttur. 

Öte yandan AÇEV’in uygulamakta olduğu programlarına ilişkin yürüttüğü etki 

araştırmalarının dışında diğer programlara yönelik sözü edilen bilimsel yöntemlerle 

yürütülmüş çalışmalara rastlanmamaktadır. 

4 Detaylı bilgi için www.isrctn.com adresi ziyaret edilebilir. 
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Bu çalışmada Türkiye’de yaygın bir şekilde kullanılan MEB AEP’in 2013 yılında

yeniden gözden geçirilerek hazırlanan 7-11 Yaş modülünün etkisine yönelik bir 

değerlendirme yapılmıştır. Bu araştırmanın bulguları, sözü edilen programın hem 

anababalar hem de çocuklar üzerindeki etkilerine yönelik ilk ve kapsamlı olarak bilgi 

sağlayacaktır. Dolayısıyla araştırmanın özgün olması ve programın anababalardaki 

doğrudan etkisinin yanı sıra dolaylı olarak çocuklardaki sonuçları göstermesi dikkat 

çeken bir özelliğidir. Etki araştırmalarındaki bir diğer önemli konu ise, izleme 

ölçümleriyle programın etkilerinin kalıcılığının gözlenmesidir. Bu araştırmada deney 

grubundan alınan bir yıllık izleme ölçümüyle programın değerlendirmesi yapılmıştır. 

Anababa eğitimlerinde özellikle babalara ulaşmadaki güçlükler alanyazında 

karşılaşılan bir sorun olarak belirtilmektedir. Bu araştırmanın katılımcıları arasında 

babaların da bulunması bu açıdan önemlidir. Çalışmanın bir diğer önemli özelliği de 

kuramsal açıdan okuyuculara zengin bilgiler sunmasının yanı sıra, anababalık ve anababa 

eğitim programlarına ilişkin güncel alanyazın gözden geçirilerek sunulmuştur. Ayrıca bu 

araştırma kapsamında Anababalık Stres Aracı’nın geliştirilme ve Anababalık Yetkinlik 

Ölçeği’nin Türk anababaları için uyarlama çalışması araştırmacı ve tez danışmanı 

tarafından yürütülmüştür. Sözü edilen bu ölçme araçları anababalık ve anababa eğitimi 

etki araştırmalarında tercih edilebilecek kullanışlı ölçme araçlarıdır. 

Dolayısıyla bu çalışmanın hem sözü edilen programın etkisini kısa ve uzun 

dönemde ortaya koyması, hem de etki araştırmaları arasında yer alarak örnek teşkil etmesi 

bakımından önem taşıdığı ve Türkiye ve dünya alanyazınına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca bu bulguların, yeniden gözden geçirme çalışmalarına kaynaklık 

edebileceği de söylenebilir.

1.7. Sınırlılıklar

Bu araştırmada katılımcıların seçkisiz ataması gerçekleştirilemediğinden 

araştırma yarı deneysel desenle yürütülmüştür. Araştırmanın yarı deneysel desenle 

gerçekleştirilmesi bir sınırlılıktır. İkinci sınırlılık ise, eğitimden bir yıl sonra izleme 

testlerinin yalnızca deney grubundan toplanmış olması ve eğitim programının yalnızca 

deney grubuna uygulanmış olmasıdır. Ayrıca ilgili programın tüm modüllerinin 

uygulaması MEB HBÖGM tarafından eğitici eğitimini alan eğiticiler aracılığıyla MEB’e 
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bağlı okullarda ve Halk Eğitim Merkezleri’nde gerçekleştirilmektedir5. Araştırmanın son

sınırlılığı ise tek tek oturumların etkisine yönelik değil, program oturumlarının tümüne

yönelik bir değerlendirme yapılmasıdır.

1.8. Tanımlar

Anababalık: Bireylerin çocuk sahibi olduklarında geçiş yaptıkları role ilişkin duygusal 

ve davranışsal süreçlerdir. 

Çocuk: 0-18 yaş arasındaki tüm bireylerdir. Ayrıca gelişimsel dönemlere göre 

değerlendirildiğinde çocuklar 0-2 yaş döneminde bebek, 2-10 (ortalama) yaş döneminde 

çocuk, 11-18 (ortalama) döneminde ergen olarak adlandırılmaktadır. Çocukluk ve 

ergenlik dönemi arasındaki kesme yaşı kültüre, çevreye, genetiğe göre değişebilir. 

Anababa Eğitimi: Anababaların çocuk yetiştirme süreçlerinde sahip oldukları 

anababalık becerilerinin ve anababalığa ilişkin duygusal süreçlerin gelişmesi için bilgi ve 

becerilerden oluşan eğitimlerdir.

Anababa Eğitim Programı: Anababaların, anababalık bilgi ve becerilerinin gelişmesi 

için ilgili içeriklerden oluşan eğitimlerin oturumlar şeklinde düzenlenmiş halidir. Bu

oturumlar grup ya da bireysel katılımla gerçekleştirilmektedir. 

5 Bu çalışmada araştırmacı, araştırmanın danışmanı tarafından geliştirilen 7-11 Yaş Aile Eğitimi modülü 
materyalinin eğitimini (ilk 13 oturum), danışmanından alarak uygulamıştır. Ek olarak, araştırmacı MEB’in 
bu programı uygulayacak olan eğitimcilere verdiği formatör eğitimine de katılmıştır.
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BÖLÜM 2

2. YÖNTEM

Bu bölümde araştırmaya ilişkin araştırmanın modeli, araştırma grubu, işlem, veri 

toplama araçları ve verilerin analizi bilgileri sunulmuştur. 

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırma nicel yönteme göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın deseni ise ön 

test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desendir. Klasik deneysel desenlerde, bazı 

katılımcıların çalışmanın içinde bir müdahaleye maruz kalması, bu müdahalenin 

öncesinde ve sonrasında bazı ölçümlerin alınması ve bu katılımcıların seçkisiz olarak 

atanması olarak üç tanımlayıcı özellik bulunmaktadır (Greeno, 2001). Katılımcıların 

seçkisizliğinin sağlanamadığı durumlarda klasik deneysel desenin alternatifi olan yarı 

deneysel desenler kullanılabilir (Greeno, 2002). Araştırma grubu kısmında detaylı bilgi 

verildiği gibi deney ve kontrol gruplarının belirlenmesinde seçkisiz atama 

gerçekleştirilemediğinden bu çalışma yarı deneysel desenle gerçekleştirilmiştir. Bu 

araştırmada alınan ölçümler Çizelge 1’de verilmiştir:

Çizelge 1.

Deney ve Kontrol Gruplarından Alınan Ölçümler
Gruplar Ön Test Son Test İzleme Testi
Deney Grubu X X X
Kontrol Grubu X X

2.2. Araştırma Grubu

Bu çalışmada deneysel araştırmaya başlamadan önce bir ölçek geliştirilmiş ve bir

ölçek Türk anababaları için uyarlanmıştır. Bu kısımda hem ölçek geliştirme ve uyarlama 

çalışmasına katılan anababalara hem de deneysel (temel araştırma) araştırmaya katılan 

anababalar ve çocuklarına ilişkin demografik bilgiler verilmiştir. 
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2.2.1. Anababalık Stres Aracı Geliştirmesi ve Anababalık Yetkinlik Ölçeği Uyarlama 

Çalışması Araştırma Grubu 

 
Bu araştırmada Anababalık Stres Aracı (ASA) geliştirilmiş ve Anababalık 

Yetkinlik Ölçeği (AYÖ) ise Türk anababaları için uyarlanmıştır. ASA’nın geliştirilme ve 

AYÖ’nün uyarlanma gerekçeleri ‘Veri Toplama Araçları’ kısmında ilgili başlık altında 

ayrıntılı olarak verilmiştir. Ölçek geliştirme/uyarlama çalışması için çocuğu 7-11 yaş 

arasında olan ve Ankara ili sınırlarında yaşayan toplam 450 anababaya ulaşılmıştır. Bu 

anababalara ulaşmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak Ankara’da bulunan iki 

okuldan veri toplanmıştır. Veri toplanan iki okul da Mamak ilçesinde bulunmakta ve 

sosyoekonomik düzey bakımından çeşitlilik gösteren okullardır. Ölçekleri dolduran 

anababalar, kendilerine ilişkin yaş, eğitim ve çalışma durumu ile aile gelir, çocuk yaş ve 

cinsiyetine ilişkin bilgiler vermiştir.  

ASA geliştirme çalışması için anne, baba ve çocukların yaş ortalaması sırasıyla 

34.09 (SS= 5.46), 38.23 (SS= 4.71), 9.19’dur (SS= 0.96). Çocukların %50.8’i kız (N= 

201), %49.2’si (N= 195) erkektir. Anababalar aylık gelirlerini 500-11500.00 TL arasında 

belirtmişlerdir ( = 2068.22 TL, SS= 1200.55). Anababaların eğitim ve çalışma durumları 

Çizelge 2’de sunulmuştur:  

 

Çizelge 2.  
 
Anababaların eğitim ve çalışma durumların ilişkin bilgiler (ASA) 
Eğitim ve Çalışma Durumu*  Anne N (%) Baba N (%)
Eğitim Düzeyi  

Okuryazar 15 (5.4) 5 (4.1)
İlkokul 107 (38.2) 26 (21.5)
Ortaokul 74 (26.4) 26 (21.5)
Lise 62 (22.1) 45 (37.2)
Üniversite 22 (7.9) 19 (15.7)
Toplam 280 (100) 121 (100)

Çalışma Durumu  
Çalışıyor  48 (17.1) 116 (96.7)
Çalışmıyor 233 (82.9) 4 (3.3)
Toplam  281 (100) 120 (100)

*Eğitim ve çalışma durumuna ilişkin bilgi veren katılımcılar üzerinden hesaplanmıştır. 

 

Anababalık Yetkinlik Ölçeği (AYÖ) uyarlama çalışması için anne, baba ve 

çocukların yaş ortalaması sırasıyla 34.25 (SS= 5.40), 37.83 (SS= 4.72) ve 9.15’tir (SS= 

0.97). Çocukların %50.4’ü kız (N= 177), %49.6’sı (N=174) erkektir. Anababalar aylık 
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gelirlerini 500-11500.00 TL arasında belirtmişlerdir ( = 2089.44 TL, SS= 1219.82). 

Anababaların eğitim ve çalışma durumları Çizelge 3’te sunulmuştur:

Çizelge 3. 

Anababaların eğitim ve çalışma durumların ilişkin bilgiler (AYÖ)
Eğitim ve Çalışma Durumu* Anne N (%) Baba N (%)
Eğitim Düzeyi

Okuryazar 12 (4.9) 4 (3.4)
İlkokul 89 (36.6) 22 (19.0)
Ortaokul 67 (27.6) 22 (19.0)
Lise 55 (22.6) 48 (41.4)
Üniversite 20 (8.2) 20 (17.2)
Toplam 243 (100) 116 (100)

Çalışma Durumu
Çalışıyor 42 (17.3) 112 (96.6)
Çalışmıyor 201 (82.7) 4 (3.4)
Toplam 243 (100) 116 (100)

*Eğitim ve çalışma durumuna ilişkin bilgi veren katılımcılar üzerinden hesaplanmıştır.

2.2.2. 7-11 Yaş AEP’in Etki Araştırmasına Katılan Araştırma Grubu

Bu araştırmaya çocuğu 7-11 yaş aralığında olan anne ya da babalar dahil 

edilmiştir. Araştırmanın deney grubunda 34 anababa (27 anne %79.4; 7 baba %20.6), 

bekleme listesi kontrol grubunda ise 39 anababa (29 anne %74.4; 10 baba %25.6) 

bulunmaktadır. Deney grubu anababalarının yaş ortalaması 41.0 (SS= 0.72) iken kontrol 

grubu anababalarının yaş ortalaması 38.76’dır (SS= 0.91). Deney grubu aylık gelir 

ortalaması 4764.06 TL (SS= 305.76), kontrol grubu aylık gelir ortalaması 3695.00 TL’dir 

(SS= 370.32). Deney grubunda evli olan anababaların evlilik süreleri ortalama 15.16 (SS= 

0.81) yıl, kontrol grubundaki anababalardan evli olanların evlilik süreleri yıl olarak 

ortalama 14.60’dir (SS= 0.88). İki grubun demografik bilgileri incelendiğinde 

anababaların genel olarak orta yetişkinlik döneminde olduğu, benzer gelir düzeyine ve 

evlilik sürelerine sahip oldukları görülmektedir. Eğitim düzeyleri açısından 

değerlendirildiğinde deney grubundaki anababalar lise ve üzeri eğitim seviyesine 

sahipken kontrol grubundaki anababaların lise ve üzeri eğitim seviyesine sahip olanların 

oranı %74.3’tür. Bu anababaların %25.7’sinin ilkokul ve ortaokul mezunu olduğu 

görülmektedir. Deney grubundaki anababalardan bir kişi dışında tüm anababalar bir işte 

çalıştığını, kontrol grubundaki anababaların ise %64.1’i bir işte çalıştığını belirtmiştir. 

Her iki gruptaki anababaların doğum yeri, çocuk sayısı ve evlilik durumu bakımından 
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benzer özellikler gösterdiği söylenebilir. Deney ve kontrol grubundaki anababalara ilişkin 

diğer demografik bilgiler Çizelge 4’te verilmiştir. 

 

Çizelge 4.  
 
Araştırma Grubu Demografik Bilgileri 

Demografik 
Özellikler  

Deney Grubu 
N (%) 

Kontrol Grubu 
N (%) 

Toplam 
N (%) 

Eğitim 
Düzeyi 

İlkokul 0 (0.0) 6 (15.4) 6 (8.2) 
Ortaokul 0 (0.0) 4 (10.3) 4 (5.5) 
Lise 4 (11.8) 5 (12.8) 9 (12.3) 
Üniversite 30 (88.2) 24 (61.5) 54 (74) 

 Toplam 34 (100.0) 39 (100.0) 73 (100.0) 
Eş
Eğitim 
Düzeyi 

Okuryazar 0 (0.0) 1 (2.6) 1 (1.4) 
İlkokul 3 (9.1) 7 (17.9) 10 (13.9) 
Ortaokul 1 (3.0) 5 (12.8) 6 (8.3) 
Lise 10 (30.3) 11 (28.2) 21 (29.2) 
Üniversite 19 (57.6) 15 (38.5) 34 (47.2) 

 Toplam 33 (100.0) 39 (100.0) 72 (100.0) 
Çalışma 
Durumu 

Çalışıyor 33 (97.1) 25 (64.1) 58 (79.5) 
Çalışmıyor 1 (2.9) 14 (35.9) 15 (20.5) 

 Toplam 34 (100.0) 39 (100.0) 73 (100.0) 
Eş 
Çalışma 
Durumu 

Çalışıyor 30 (90.1) 30 (76.9) 60 (83.3) 
Çalışmıyor 3 (9.1) 9 (23.1) 12 (16.7) 
Toplam 33 (100.0) 39 (100.0) 72 (100.0) 

Doğum 
Yeri 

Şehir 26 (76.5) 25 (64.1) 51 (69.9) 
Kasaba 4 (11.8) 5 (12.8) 9 (12.3) 
Köy 4 (11.8) 9 (23.1) 13 (17.8) 
Toplam 34 (100.0) 39 (100.0) 73 (100.0) 

Çocuk 
Sayısı 

1 çocuk 9 (26.5) 12 (30.8) 21 (28.8) 
2 çocuk 20 (58.8) 15 (38.5) 35 (47.9) 
3 çocuk 4 (11.8) 11 (28.2) 15 (20.5) 
4 çocuk 0 (0.0) 1 (2.6) 1 (1.4) 
5 çocuk 1 (2.9) 0 (0.0) 1 (1.4) 

 Toplam 34 (100.0) 39 (100.0) 73 (100.0) 
Evlilik 
Durumu 

Evli 31 (91.2) 35 (89.7) 66 (90.2) 
Bekar  3 (8.8) 4 (10.4) 7 (9.6) 
Toplam 34 (100.0) 39 (100.0) 73 (100.0) 

*Demografik özelliklere ilişkin bilgi veren katılımcılar üzerinden hesaplanmıştır. 

 

Deney grubu (N= 34) ve kontrol grubu (N= 39) anababalarının çocuklarının yaş 

ortalamaları benzer bulunmuştur (deney = 8.7 (SS= 0.27); kontrol = 8.7 (SS= 0.24)). 

Deney ve kontrol grupları çocuklarına ilişkin edinilen diğer bilgiler Çizelge 5’te 

sunulmuştur.  
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Çizelge 5.

Araştırma Grubu Çocuklarına İlişkin Bilgiler
Demografik Özellikler Deney Grubu

N (%)
Kontrol Grubu

N (%)
Toplam

N (%)
Çocuk 
Cinsiyet

Kız 16 (47.1) 24 (61.5) 40 (54.8)
Erkek 18 (52.9) 15 (38.5) 33 (45.2)
Toplam 34 (100.0) 39 (100.0) 73 (100.0)

Çocuğun 
Doğum 
Sırası

Tek Çocuk 10 (29.4) 12 (30.8) 22 (30.1)
En Büyük 5 (14.7) 13 (33.3) 18 (24.7)
Ortanca 3 (8.8) 3 (7.7) 6 (8.2)
Son Çocuk 16 (47.1) 11 (28.2) 27 (37.0)
Toplam 34 (100.0) 39 (100.0) 73 (100.0)

Çocuğun 
okul 
öncesi 
eğitimi

Var 29 (87.9) 33 (84.6) 62 (86.1)
Yok 3 (9.1) 6 (15.4) 9 (12.5)
Diğer 1 (3.0) 0 (0.0) 1 (1.4)
Toplam 33 (100.0) 39 (100.0) 72 (100.0)

*Demografik özelliklere ilişkin bilgi veren katılımcılar üzerinden hesaplanmıştır.

Deney ve kontrol gruplarında bulunan katılımcıların çocuklarının demografik 

bilgileri incelendiğinde deney grubu çocuklarının kız/erkek cinsiyet oranları birbirine 

yakın olduğu görülmüştür. Kontrol grubundaki çocukların ise çoğunluğu kızdır. Her iki 

grupta da çocukların büyük bir çoğunluğunun okul öncesi eğitimi olduğu görülmüştür.

2.3. İşlem

2.3.1. Araştırma Süreci

Araştırma kapsamında bir ölçek geliştirme ve bir ölçek uyarlama çalışmasıyla, bir 

programın etki araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için 

Ankara Üniversitesi Etik Kurul’undan araştırma izni ile ölçek geliştirme ve uyarlama 

çalışmasındaki anababalara okullar aracılığıyla ulaşabilmek için Ankara İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nden uygulama izni alınmıştır (bknz. EK A ve EK B).

Tez önerisinin teslimiyle başlayan araştırmanın veri toplama süreci 2015-2016 

bahar döneminde başlamış ve 2016-2017 yaz döneminde sona ermiştir. Tüm veriler 

toplandıktan sonra Manchester Üniversitesi’nde 7 aylık bir araştırma süreci geçirilmiş 

(2017-2018 eğitim-öğretim yılı), bu süreçte anababalık, anababa eğitimleri ve etki 

araştırmaları hakkında incelemelerde bulunulmuştur. Bu süreçte edinilen bilgi birikimi 
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ve deneyimlerle araştırma verilerinin analizi ve araştırmanın raporu olgunlaşmıştır. 

Araştırma süreci Şekil 1’de görülebilir:

Şekil 1. Araştırma Süreci Diyagramı

2.3.2. Eğitim Programı

7-11 Yaş Aile Eğitim Programı’nın oturumlarının adları ve içerikleri kısaca şu

şekildedir (Kapçı ve Eşkisu, 2013; MEB HBÖGM, 2018):

1. Oturum: Tanışma ve Program Tanıtımı: Programa güdüleme ve grup kuralları.

2. Oturum: Nitelikli Zaman Geçirme ve Oyun: Çocukla yaş özelliklerine göre

geçirilecek özel zaman ya da oynanacak oyunun kuralları ve anababaların bu özel

zamanda yapması/yapmaması gerekenler.
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3. Oturum: Etkili İletişim Becerileri: Aile içinde olumlu iletişimin desteklenmesi

için iletişim becerileri hakkında konuşma.

4. Oturum: Olumlu Davranış Kazandırma: Olumlu davranışı takdir etme yollarıyla

çocuğun bu davranışını sürdürmesini sağlama.

5. Oturum: İstenmeyen Davranışları Değiştirme: Olumlu disiplin yöntemleriyle

çocuğun istenmeyen davranışlarını değiştirme ve bunu sürdürme yolları.

6. Oturum: Duygu Düzenleme: Duyguların ifade edilme yollarının öğretilmesiyle

duyguların ayarlanması.

7. Oturum: Bedensel ve Cinsel Gelişim: Çocukların bulundukları gelişim

dönemlerine özgü özelliklerinin konuşulması.

8. Oturum: Sosyal ve Akademik Gelişim: Çocukların akran ilişkileri, ders çalışma

alışkanlıkları, güvenli internet kullanımı gibi konularda konuşma.

9. Oturum: Aile Sistemi: Aileyi bir sistem olarak ele alıp, aile sisteminin içindeki alt

sistemlerin birbiriyle ilişkileri ve sınırları hakkında konuşma.

10. Oturum: Aile Tutumları: Anababaların çocuklarının gelişimleri ve ruh sağlıkları

için uygun anababa tutumları hakkında bilgilendirilmesi.

11. Oturum: Etkili Problem Çözme: Anababaların hem kendileri için hem de

çocukları için, bir problemle karşılaşıldığında uygun çözüm yollarının bulunması.

12. Oturum: Sosyal Duygusal Davranışsal Sorunlar: Çocukların gelişim dönemlerine

özgü bazı sosyal, duygusal, davranışsal sorunlarına ilişkin bilgi sahibi olma ve

uygun anababa davranışlarını öğrenme.

13. Oturum: Çocuk Hakları, İhmal, İstismar ve Şiddet: Anababaların çocuklarının da

hakları olduğu ve yasal olarak bu haklarının korunduğunu, hangi davranışlarının

ihmal edici, hangi davranışlarının istismara girdiğini öğrenmesi ve çocuklarını

çevreden gelebilecek istismar davranışlarına karşı koruma yolları.

14. Oturum6: Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık Geliştirme: Özel gereksinimli

bireylere duyarlılığı artırıcı bilinç geliştirme.

Programın amacı MEB HBÖGM’nin tanıtımında anababaların çocuklarının

gelişimsel özelliklerinin öğretilerek etkili anababalık becerilerinin artırılması olarak 

belirtilmiştir. MEB HBÖGM’nin uygulamalarında programın uygulaması 14 hafta olarak 

düzenlenmiş ve haftalık beş ders saati olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla program toplam 

70 saatte tamamlanmaktadır. Sözü edilen oturumların, grupla etkileşimli sohbet şeklinde 

6 Bu oturumun uygulaması yapılmamıştır.
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yürütüldüğü belirtilmiştir. Ayrıca her bir oturuma ilişkin özet ve ek bilgilerin yer aldığı 

ekler ve oturumlara ilişkin görseller bulunmaktadır (MEB HBÖGM, 2018). Program, 

başta halk eğitim merkezleri olmak üzere MEB HBÖGM’nin belirlediği kurumlarda, 

bakanlık hizmet içi eğitimi kapsamında düzenlenen kurslardan sözü edilen kurs 

programına ilişkin eğitici eğitimi belgesi almış öğretmen, eğitimci, uzman ve usta 

öğreticiler tarafından uygulanmaktadır. 0-18 Yaş AEP’in 1993-2010 yılları arasında 

toplam 951.960 kişiye ulaştırıldığı belirtilmiştir (MEB HBÖGM, 2018).  

7-11 Yaş AEP oturumlarında genel olarak Sosyal Öğrenme Kuramı ve Bilişsel 

Davranışçı Terapi yaklaşımının temel alındığı görülmüştür. Bunun yanı sıra oturum 

özelinde incelendiğinde Aile Sistemleri Yaklaşımı (Bowen, 1978, 1991), Yapısal Aile 

Sistemleri Kuramı (Minuchin, 1974) ve Aile Yaşam Döngüsü (Carter ve McGoldrick, 

1988) gibi aile yaklaşımlarından yararlanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla 7-11 Yaş 

AEP’in geliştirilmesinde farklı kuramlar temel alınarak eklektik bir yaklaşım izlendiği 

söylenebilir.  

 

2.3.3. Programın Uygulama Süreci 
 

Bu araştırmada MEB Aile Eğitim Kurs Programı’nın Prof. Dr. Emine Gül Kapçı 

ve Arş. Gör. Mustafa Ekşisu tarafından 2013 yılında yeniden gözden geçirilerek materyali 

hazırlanan 7-11 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı kullanılmıştır. Bu program söz edildiği 

gibi 14 oturumdan oluşmaktadır. Bu çalışmada ise, sözü edilen yazarlar tarafından 

hazırlanan ilk 13 oturum, bağımsız olarak uygulanmıştır. 

Araştırmacı öncelikle programın eğitimini aynı zamanda programın materyal 

geliştiricisi olan tez danışmanından süpervizyon eşliğinde almıştır. Ayrıca araştırmacı 

programın gözden geçirme çalışmalarının formatörlere tanıtıldığı toplantıya tez 

danışmanıyla birlikte katılmıştır.  Eğitim süreci, programa ilişkin duyurunun yapılmasıyla 

başlamıştır. Programın duyurusu Ankara Üniversitesi’nin Cebeci ve Tandoğan 

yerleşkelerine posterler asılarak, broşürler dağıtılarak ve üniversite e-posta grubuna 

duyuru yapılarak gerçekleştirilmiştir. Programa, duyurularda yer alan telefon numarası 

ve e-posta bilgisi aracılığıyla başvuru yapılmıştır. Programa katılmak isteyen anne ya da 

babalara program ve araştırma süreciyle ilgili detaylı bilgi verilmiştir. Araştırmaya 

katılmak isteyen anababalardan yazılı onam alınmıştır. Programa katılmak isteyen ve 

katılım durumu uygun olan kişiler deney grubuna atanmış, programa katılmak isteyip gün 

ve/ya saati uygun olmayan kişiler daha sonra açılacak gruplara katılım sağlayabilecekleri 
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belirtilerek kontrol grubuna atanmıştır. Deney grubundaki katılımcı sayısına göre gruplar 

oluşturulmuş ve bu gruplar haftanın dört gününe (Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 

bölünmüştür. Her bir gruptaki katılımcı sayısı 7-10 arasında değişmiştir. Belirlenen dört 

gruba da eğitimler araştırmacı tarafından verilmiştir. Araştırmacı her bir oturum haftası 

öncesi ve sonrası tez danışmanından süpervizyon alarak süreci tüm gruplarda benzer

şekilde yönetmiştir. Her bir gruba ilgili oturum, aynı hafta içerisinde uygulanmış ve bu

süreçte aynı yöntemler kullanılmıştır. Katılımcıların eğitime katılamadıkları oturumlar 

için uygun gün ve saat belirlenip ilgili oturum bireysel olarak bir görüşmede yarım saat 

içinde özetlenmiş ve ilgili ev ödevi verilmiştir. Eğitim programının her gruba aynı 

araştırmacı tarafından ve aynı uygulamalarla, tez danışmanının süpervizyonu eşliğinde 

verilmesi sayesinde müdahale bütünlüğü (treatment integrity) sağlanmıştır. Oturumların

uygulaması katılımcıların ortak görüşüyle öğle saatlerinde ortalama iki saat içinde 

gerçekleştirilmiştir. Eğitim gruplarının ikisi Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi,

diğer ikisi ise Cebeci Yerleşkesi’nde yöneticilerinden izin alınan birimlerde 

yürütülmüştür. Eğitimlerin yürütüldüğü mekanlar ses, ışık ve ısı bakımından oturumların 

uygulanması için uygun özelliklere sahiptir. Her oturumda tüm gruplara çay ve yiyecek

ikram edilmiştir. Bu süreç üç ayda tamamlanmıştır. Toplam 35 kişiyle başlanan eğitimde

bir kişinin tüm oturumları tamamlamasına karşın özel nedenleriyle son testi 

dolduramamasından dolayı deney grubu katılımcı sayısı 34 olarak belirlenmiştir.

Programa katılan anababaların katıldıkları oturum sayıları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

Çizelge. 6.

Anababaların Programa Devam Durumu
Oturumlara Katılım 
Sayısı

Anne
N (%)

Baba 
N (%)

Toplam 
N (%)

6 2 (7.4) 1 (14.3) 3 (8.8)
7 1 (3.7) 0 (0.0) 1 (2.9)
8 4 (14.8) 0 (0.0) 4 (11.8)
9 2 (7.4) 0 (0.0) 2 (5.9)
10 2 (7.4) 1 (14.3) 3 (8.8)
11 5 (18.5) 0 (0.0) 5 (14.7)
12 8 (29.6) 4 (57.1) 12 (35.3)
13 3 (11.1) 1 (14.3) 4 (11.8)
Toplam N (%) 27 (100) 7 (100) 34 (100)
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Anababalar en az 6 oturuma katılmıştır. Toplam 6 oturuma katılmış anababa sayısı 

3’tür (%8.8). Anababaların 4’ü (%11.8) tüm oturumlara katılmıştır. Programın yarısından 

fazlasına (7 oturum ve üzeri) katılan anababa sayısının 31 (%91.2) olduğu görülmüştür. 

Programa katılan annelerin %92.6’sı (n=25) babaların ise %99’u (n=6) oturumların 

yarısından fazlasına katılmıştır. Anababaların eğitim programlarındaki devamsızlık 

durumları ve programı tamamlamadaki güçlüklerinin genel bir sorun olduğu 

görülmektedir ve nedenleri farklılaşmaktadır (Baker, Arnold ve Meagher, 2011; Kazdin, 

Holland ve Crowley, 1997; Miller ve Prinz, 2003). Alanyazındaki araştırmalar gözden 

geçirildiğinde ailelerin/anababaların katılım oranlarının benzer olduğu dikkat 

çekmektedir. Rostad, Moreland, Valle ve Chaffin (2017) araştırmalarında PACE 

(Mükemmellik için Çocuklarımıza Anababalık), PCIT (Anababa Çocuk Etkileşimi 

Terapisi) programlarına ve standart anababalık servisine katılımı incelemişler ve PACE 

için toplam sekiz oturumdan oluşan programa yedi ve üzeri, PCIT ve standart anababalık 

servisi için toplam 12 oturumdan 11 oturuma katılımı tamamlama kriteri olarak 

belirlemişlerdir. Programları tamamlayanların oranı %42 olarak bulunmuştur. Kazdin ve 

diğerlerinin (1997) araştırmalarında müdahale sürecini bırakanların oranı %39 olarak 

belirtilmiştir. Dolayısıyla katılım oranı %61’dir. Dumas, Nissley-Tsionipis ve 

Moreland’ın (2007) araştırmalarında PACE programına sekiz oturumdan bir ve daha 

fazlasına katılan anne oranı %49, yedi ve üzeri oturuma katılan anne oranı %33 olarak 

belirtilmiştir. Bu araştırmada 7-11 Yaş AEP’in 12 ve üzeri oturuma katılan anababa 

oranının %47.1 olduğu, programın yarısından fazlasına katılan anababa oranının ise 

%91.2 olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu araştırmadaki anababaların programa katılım 

oranlarının alanyazınla benzer olduğu söylenebilir.  

 

2.3.4. Verilerin Toplanması 
 

Tüm ölçümlerde ölçme araçları katılımcılara kapalı bir zarf içerisinde verilmiş ve 

bu zarflarla geri alınmıştır. Deney grubu ön testlerdeki ölçme araçlarını program öncesi 

belirlenen bir oturum içinde ortalama 70 dakika içinde doldurmuş, gereksinim 

duyduklarında mola vermişlerdir. Deney grubunun çocuk ölçekleri anababalara verilmiş 

ve ilk oturuma getirmeleri istenmiştir. Kontrol grubunun ölçme araçları ise evlerine 

araştırmacı tarafından ulaştırılmış, iki-üç gün içinde doldurmaları istenmiş ve araştırmacı 

tarafından geri toplanmıştır. Deney grubunun son testlerdeki ölçme araçları eğitim 

programının son oturumunda, kontrol grubunun ölçme araçları ise araştırmacı tarafından 
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katılımcıya uygun olan bir yere ya da evlerine gidilerek verilmiştir. Her iki gruptaki 

katılımcıların doldurduğu son testler iki-üç gün içerisinde araştırmacı tarafından, 

katılımcıya uygun bir yere ya da evlerine gidilerek toplanmıştır. Her iki grubun ön test ve 

son testlerinin aynı zamanda toplanmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca kontrol grubuna bu 

süreçte bir hizmet sunulmadığından çocuklarına oyuncak hediye edilmiştir. Son testlerin 

alınmasından bir yıl sonra deney grubundaki katılımcılar telefon ile aranmış ve 

kendilerine uygun olan bir yer ve zamanda izleme testleri verilmiş ve iki-üç gün içerisinde 

doldurulan ölçekler geri toplanmıştır. 

2.4. Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada anababaların doldurması için yedi, çocukların doldurması için iki 

ölçek bulunmaktadır. Araştırmada anababalar kendileri için Kısa Semptom Envanteri, 

Anababalık Stres Aracı, Anababalık Yetkinlik Ölçeği, Çocuğun Olumsuz Duygularıyla 

Başetme Ölçeği’yle aile işlevleri için Aile Değerlendirme Ölçeği, çocukları için 6-18 Yaş 

Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği ve Duygu Ayarlama Ölçeği’ni 

doldurmuşlardır. Çocuklar ise yalnızca Çocuğun Bireysel Yaşantıları Ölçeği-Kişisel 

Bildirim ile Çocuğun Sosyal Davranışları Ölçeği-Kişisel Bildirim’i doldurmuşlardır. 

Sözü edilen ölçeklerin geçerlik-güvenirliklerine ilişkin bilgiler bu bölümde 

verilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin listesi ve bu ölçeklerin alt ölçek bilgileri 

Çizelge 7’de özetlenmiştir.
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Çizelge 7.  
 
Araştırmada Kullanılan Ölçekler  
Ölçek Adı  Alt Ölçek Bilgileri Ölçeğin Amacı Ölçeği 

Dolduran 
1. Kısa Semptom 

Envanteri 
 Anksiyete 
 Depresyon 
 Olumsuz Benlik 
 Somatizasyon 
 Hostilite 

Anababa Ruhsal 
Belirti 

Anababa 

2. Anababalık Stres 
Aracı 

 Yetersizlik 
 Zorluk 
 Hayalkırıklığı 
 Uyuşmazlık 

Anababalık Stres Anababa 

3. Anababalık 
Yetkinlik Ölçeği 

 Etkililik 
 Doyum 

Anababalık 
Benlik Saygısı 

Anababa 

4. Çocukların Olumsuz 
Duyguları ile 
Başetme Ölçeği 

 Ebeveynde sıkıntı 
 Cezalandırıcı tepkiler 
 Küçümseyici tepkiler 
 Duygu ifadesini 

kolaylaştırıcı tepkiler 
 Duyguya odaklı tepkiler 
 Probleme odaklı tepkiler 

Anababa Duygu 
Sosyalleştirme 
Davranışı 

Anababa 

5. Aile Değerlendirme 
Ölçeği 

 Problem çözme 
 Roller 
 İletişim 
 Duygusal tepki verebilme 
 Gereken ilgiyi gösterme 
 Davranış kontrolü 
 Genel fonksiyonlar 

Sağlıklı/Sağlıksız 
Aile İşlevleri 

Anababa 

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

 Sendrom alt ölçekleri 
 İçe yönelim sorunları 
 Dışa yönelim sorunları 
 Toplam problem 

Çocukta 
Duygusal ve 
Davranışsal 
Sorun 

Anababa 

7. Duygu Ayarlama 
Ölçeği  

 Değişkenlik/olumsuzluk 
 Duygu ayarlama 

Çocuk Duygu 
Ayarlama 

Anababa  

8. Çocuğun Bireysel 
Yaşantıları Ölçeği-
Kişisel Bildirim 

 İlişkisel mağduriyet 
 Gözlenen mağduriyet 
 Özgeci davranış 

Çocuğun Akran 
Mağduriyeti 

Çocuk 

9. Çocuk Sosyal 
Davranış Ölçeği-
Kişisel Bildirim 

 İlişkisel saldırganlık 
 Gözlenen saldırganlık 
 Özgeci davranış 
 Dahil olma 
 Yalnızlık  

Çocuk 
Saldırganlık 
Düzeyi 

Çocuk 
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2.4.1. Kısa Semptom Envanteri (KSE)

Bireylerdeki ruhsal belirtileri ortaya koymayı amaçlayan KSE (Brief Symptom 

Inventory-BSI), Derogatis (1992) tarafından Semptom Belirleme Listesi (SCL-90) temel 

alınarak 53 madde olarak geliştirilmiştir. Ölçek maddeleri kişiyi son bir haftadır ne kadar 

rahatsız ettiğine ilişkin ‘Hiç, Biraz, Orta Derecede, Oldukça Fazla, Ciddi Derecede’ 0-4

arasında puanlanmaktadır. Envanterin Türk kültürüne uyarlaması Şahin ve Durak (1994) 

tarafından gençler üzerinde yürütülen bir çalışmayla yapılmıştır. Envanterin özgün 

formunun somatizasyon, obsesif-kompülsif bozukluk, kişilerarası duyarlılık, depresyon,

anksiyete, hostilite, fobik anksiyete, paranoid düşünceler ve psikotisizm olarak dokuz alt

boyutu ve rahatsızlık ciddiyeti indeksi, belirti toplamı ve semptom rahatsızlık indeksi

olarak üç global indeksi bulunmaktadır. Envanterin 719 klinik örneklemde yapılan 

geçerlik güvenirlik çalışması sonucuna göre, alt boyutlarının iç tutarlılık katsayılarının 

iyi düzeyde olduğu görülmektedir. İç tutarlılık katsayıları en düşük psikotizm alt boyutu 

için α= .71, en yüksek depresyon alt boyutu için α= .85 olarak bulunmuştur. Öte yandan 

klinik bir rahatsızlığı olmayan 60 kişi üzerinde iki hafta arayla yapılan test tekrar test 

uygulaması sonucunda envanterin kararlılık katsayılarının da yüksek olduğu görülmüştür. 

Envanterin kararlılık katsayıları r= .68 (somatizasyon) ve r= .91 (fobik anksiyete) 

arasında değişirken üç global indeks için bu katsayılar rahatsızlık ciddiyeti indeksi, belirti

toplamı ve semptom rahatsızlık indeksi için sırasıyla r= .90, .80 ve .87 olarak 

bulunmuştur. Envanterin Şahin ve Durak (1994) tarafından gerçekleştirilen uyarlama 

çalışması sonucunda ise maddelerin beş alt boyutta toplandığı bulunmuştur. Sözü edilen 

alt boyutlar depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite olarak 

isimlendirilmiştir. Envanterin Türk örneklemi üzerinde yapılan geçerlik güvenirlik 

çalışmasına göre elde edilen iç tutarlılığının yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Ölçeğin 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, 

somatizasyon ve hostilite alt boyutları için sırasıyla α= .88, .87, .87, .75 ve .76 olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin toplam puanlarındaki artış belirtilerin arttığını işaret etmektedir. 

2.4.2. Anababalık Stres Aracı (ASA)

Bu araştırma kapsamında anababalık stresini değerlendirmek amacıyla ASA 

geliştirilmiştir. Bu amaçla ilk olarak alanyazın taraması yapılmış ve anababalık stresini 

değerlendirmeyi amaçlayan diğer ölçme araçları gözden geçirilmiştir. Çocuğu normal 

gelişim gereksinimlerine sahip Türk anababaları için anababalık stresini değerlendirmeye 
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yönelik uyarlanmış ya da geliştirilmiş ölçme araçlarının yapılan alanyazın taramasında  

sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Bu alanda yaygın olarak kullanılan Anababalık Stres 

İndeksi (ASİ; Parenting Stress Index-PSI) Abidin tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir 

ve yeniden gözden geçirme çalışmaları sonucunda birlikte yaşam stresiyle ilgili 19 

maddeyle birlikte 101 madde olan özgün form 36 maddelik kısa form şeklinde 

düzenlenmiştir. Kısa form, anababalık sıkıntısı (Parental Distress), anababa-çocuk 

işlevsiz etkileşimi (Parent-Child Dysfunctional Interaction) ve zor çocuk (Difficult 

Child) olarak üç alt boyuttan oluşmaktadır (American Psychological Association, 2018). 

ASİ’nin kısa formunun Türk anababalarına uyarlama çalışması Mert, Hallıoğlu, Ankaralı 

ve Çamdeviren (2008) tarafından çocuğunda konjenital kalp hastalığı olan annelerle 

yürütülmüş, yenilenen formu (Abidin, 2012) da Çekiç, Akbaş ve Hamamcı (2015) 

tarafından Türk kültürüne uyarlanmıştır.  

Anababalık stresini değerlendirmede yurt dışında yaygın olarak kullanılan diğer 

bir ölçme aracı ise Berry ve Jones’un (1995) geliştirdiği Anababa Stres Ölçeği’dir (ASÖ; 

Parental Stress Scale-PSS). ASÖ çocuğu 1-18 yaş aralığında olan anababalar için 

geliştirilmiştir. Toplam 18 maddeye sahip olan ölçeğin anababa ödülleri (parental 

rewards), anababa stresleri (parental stressors), kontrol eksikliği (lack of control), 

anababa doyumu (parental satisfaction) olarak dört alt boyutu bulunmaktadır. Ölçeğin 

Türk kültürüne uyarlama çalışmasına rastlanmamıştır.  

Ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan anababaların stres düzeyini ölçen 

Anababalık Stresini Değerlendirme Ölçeği’nin kısa formu (66 madde) Akkök (1989) 

tarafından (QRS-Questionnaire on Resources and Stress; Holroyd, 1974) Türk 

anababalarına uyarlanarak Kaygı ve Endişe Düzeyini Ölçme Aracı (KEÖA) adıyla 

kullanılmıştır. QRS-F’nin (Questionnaire on Resources and Stress- F; Friedrich, 

Greenberg ve Crnic, 1983) ise psikometrik özellikleri ilk olarak Küçüker (1999) 

tarafından incelenmiş ve ölçek 49 maddeden oluşmuştur. QRS-F’nin Türk anababalarına 

uyarlaması Kaner (2001) tarafından tekrarlanmış ve Anababalık Stresini Değerlendirme 

Ölçeği (QRS-FT) adını alarak 39 maddeden oluşmuştur.  

Türkiye’de normal gelişim gereksinimleri gösteren çocukların anababalarına 

yönelik Kaymak-Özmen ve Özmen (2012) tarafından geliştirilen Anne Baba Stres 

Ölçeği, ilkokul ve ortaokul düzeyinde çocuğu olan anababaların stres düzeylerini tek bir 

boyutta inceleyen 16 maddelik bir ölçme aracıdır. Ölçme aracının açıklanan varyans 

düzeyinin %32.20 olduğu görülmüştür. Türk anababaları için geliştirilen diğer bir ölçme 

aracı da Aydoğan ve Özbay (2017) tarafından geliştirilen Ebeveynlik Stres Ölçeği’dir. 



68

İlkokul ve ortaokul düzeyinde çocuğu olan anababalara yönelik olan bu ölçme aracının 

da tek faktörlü bir yapıda olduğu görülmüştür. Bu ölçme aracının açıklanan varyans oranı 

ise %63.43 olarak bulunmuştur. 

Bu çalışmada uygulama ve puanlama bakımından hem katılımcı hem araştırmacı 

dostu bir ölçek uygulaması hedeflenmiştir. Bu amaca yönelik olarak alandaki diğer 

ölçekler incelendikten sonra ulaşımının kolay olması bakımından Türkiye’de geliştirilmiş 

ölçeklere odaklanılmış ancak hedef yaş grubundaki ölçeklerden ikisinin de anababalık 

stresinin tek boyutunu değerlendirdiği görülmüştür. Bu nedenlerle ulaşımı ve uygulaması 

bakımından kullanıcı dostu ve anababalık stresinin farklı boyutlarını da değerlendiren bir 

ölçme aracı geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu amaçla yapılan alanyazın taramasının 

ardından Türk kültürüne özgü olduğu düşünülen toplam 44 madde oluşturulmuştur. 

Maddelerin uygunluğu ve ölçme gücü hakkında ölçme değerlendirme alanında çalışan bir

ve anababa araştırmaları alanında çalışan iki alan uzmanının görüşü alınmıştır. Alan 

uzmanlarının geribildirimlerine göre maddeler düzenlenmiştir. Ölçme değerlendirme 

uzmanının görüşleri doğrultusunda ölçek 0= Hiç ya da Çoğunlukla Doğru Değil’den 4= 

Tamamen ya da Çoğunlukla Doğru şeklinde puanlanan beşli likert tipi bir ölçme aracı 

şeklini almıştır. Son şekli verilen ASA’nın ilk uygulaması için 270 kişiye ulaşılmıştır. Bu 

uygulama sonrası ölçek maddelerinin %5’inden fazlasını doldurmama ya da bir maddede 

birden fazla işaretleme yaptığı görülen üç kişiye ait veriler işleme alınmamıştır. Kalan 

267 kişinin verisi ilgili varsayımlar (örneklem büyüklüğü, uç değer, normallik, 

doğrusallık, çoklu bağlantılılık ve tekillik; bknz. EK D.1) bakımından incelendikten sonra 

244 kişiye inen veriseti üzerinde ASA’nın yapısı Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ile 

ortaya konmuştur. Ortaya konan yapı doğrultusunda ölçek düzenlenmiş ve yapının 

doğrulama çalışması için yeniden düzenlenen ölçek 180 kişiye uygulanmıştır. Ulaşılan 

180 kişinin verisetinde ölçeği uygun şekilde doldurmadığı düşünülen üç kişi veri setinden 

çıkarılmıştır. Kalan 177 kişinin verisi Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) için ilgili 

varsayımlar (örneklem büyüklüğü, uç değer, normallik, doğrusallık, çoklu bağlantılılık 

ve tekillik; bknz. EK D.2) bakımından incelenmiş ve 167 kişiye inen verisetiyle DFA 

gerçekleştirilmiştir. DFA incelemelerinde bazı uyum indeksleri temel alınarak incelenen 

yapının uyumu değerlendirilmiştir. Bu incelemede ilgili alanyazında belirtilen değerler 

göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre Ki Kare/sd oranı 3’ün altında olduğunda 

mükemmel uyum, 5’in altında olduğunda orta düzeyde uyum olduğu belirtilmiştir (Kline, 

2005). RMSEA değeri 0.08’e eşit ya da bu değerin altında olduğunda iyi uyuma işaret 

ederken (Jöreskog ve Sörbom, 1993), bu değer yükseldiğinde zayıf uyumu
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göstermektedir (Tabachnick ve Fidell, 2001). RMR ve SRMR’nin ≤ 0.08 olması iyi 

uyuma işaret etmektedir (Brown, 2006). GFI ve AGFI değerlerinin 1 olması mükemmel 

uyuma (Hooper, Coughlan ve Mullen, 2008), CFI’nın ≥ 0.90 olması iyi uyuma, NFI ve 

NNFI’nın ≥ 0.90 olması iyi uyuma işaret etmektedir (Thompson, 2004). 

 

2.4.2.1. ASA’nın Faktör Yapısı: Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
 

ASA’nın faktör desenini ortaya koymak amacıyla faktörleştirme yöntemi olarak 

temel bileşenler analizinde, döndürme yöntemi olarak ilk olarak eğik döndürme 

yöntemlerinden boyutların birbiriyle ilişkili olduğu varsayımıyla oblimin döndürme 

yöntemi denenmiş daha sonra dik döndürme yöntemlerinden varimax döndürme yöntemi 

kullanılmıştır (Tabachnick ve Fidell, 2014). Varimax döndürme yöntemiyle yapılan 

analizde maddelerin daha iyi ayrıştığı görüldüğünden bu döndürme ile analize devam 

edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda analize temel olarak alınan 44 madde için öz değeri 

1’in üzerinde olan 12 bileşen olduğu görülmüştür. Açıklanan varyans tablosu ve yamaç-

birikinti grafiği dikkate alındığında varyansa katkı yapan dört bileşen için faktör analizi 

tekrarlanmıştır. Bu tekrarlamada dört faktörün analiz öncesi belirlenen teorik yapı ile de 

uyumlu olduğu görülmüştür.  

ASA’nın faktör desenini ortaya koymak için yapılan açımlayıcı faktör analizinde 

faktör yük değerleri için kabul düzeyi .32 olarak değerlendirilmiştir (Çokluk, Şekercioğlu 

ve Büyüköztürk, 2012). Dört faktör için maddeler, binişiklik ve faktör yük değerlerinin 

kabul düzeyini karşılayıp karşılamaması açısından değerlendirildiğinde, bazı maddelerin 

binişik ya da faktör yük değerlerinin düşük olduğu görülmüştür. Sözü edilen maddelerin 

(7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44) 

analiz dışında bırakılması sonucunda elde edilen faktör deseni, maddelerin faktör yük 

değerleri ve ortak faktör varyansları Çizelge 8’de verilmiştir. Toplam 23 maddenin analiz 

dışı bırakılmasıyla birlikte ölçek 21 maddeden ve 4 alt boyuttan oluşan bir yapı 

sergilemiştir. Faktörlerin toplam varyansa yaptığı katkılar birinci faktör için %14.86, 

ikinci faktör için %14.509, üçüncü faktör için %12.024 ve dördüncü faktör için %11.25 

olarak bulunmuştur. Tüm faktörlerin toplam varyansa yaptıkları katkının ise %52.643 

olduğu görülmüştür.  Faktörlerin toplam varyansa yaptıkları katkının yeterli düzeyde 

olduğu söylenebilir (Scherer, Wiebe, Luther ve Adams, 1988).  
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Çizelge 8.

Anababalık Stres Aracı Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Maddeler I II III IV Ortak 

Faktör 
Varyansı(h2)

5. Çocuğumla sohbet etmeye bayılırım. .731 .083 .145 -.096 .57

1. Çocuğum üzgünken ona destek olabilirim .720 .011 .025 .209 .56

2. Çocuğumun yaşadığı sorunları çözmesine
yardımcı olabilirim

.707 -.013 .028 .236 .56

6. Çocuğumla birlikte olmak stresimi azaltır. .695 .292 .180 -.066 .61

3. Çocuğum benimle birlikteyken çok
mutludur.

.674 .027 .123 .213 .52

4.Canı yandığında çocuğuma sadece ben iyi
gelirim.

.628 .136 -.100 .021 .42

29. Çocuğum yüzünden yapmak istediğim
pek çok şeyi yapamıyorum.

.102 .734 .234 .047 .61

33. Çocuğum yüzünden kendime hiç zaman
ayıramıyorum.

.142 .706 .193 .041 .56

31. Çocuğumun okulla ilgili işleri beni çok
yorar (Ödevler, okul kıyafetlerinin
hazırlanması gibi).

.054 .684 .009 .160 .50

30. Çocuğum enerjimin büyük bir bölümünü
alıp götürüyor.

-.091 .618 .305 .143 .50

28. Çocuğumun ev ödevleri, ne yiyeceği, ne
giyeceği gibi konular bana stres verir.

.204 .601 .136 .126 .44

26. Bir çocuğa sahip olmak dünyanın en zor
işlerinden biri

.085 .520 .210 .111 .33

39. Başka anne/babalar çocuklarına nasıl söz
dinletiyorlar diye bazen şaşırıyorum.

.154 .139 .763 .099 .64

43.Başka çocukların davranışlarını
gördüğümde, neden benim çocuğum böyle
değil diye üzülüyorum.

.045 .230 .735 .133 .61

35. Eşimle yaşadığımız sorunların çoğu
çocuğumuzla ilgili konularda oluyor.

-.029 .231 .679 .155 .54

20. Çocuğuma yaptığım fedakarlığın
karşılığını alamıyorum.

.137 .244 .633 .073 .48

9. Başka birisi çocuğuma daha iyi
annelik/babalık yapar gibi geliyor.

.133 .217 -.004 .796 .70

10. Tercih etme şansı olsaydı, çocuğum
anne/baba olarak beni seçmezdi.

.252 .158 .007 .713 .60

8. Kişiliğimin aslında anne/baba olmaya
uygun olmadığına inanıyorum.

.100 -.079 .174 .621 .43

12. Çocuğumla eğlenceli başlayan şeyler bile
çatışmayla sonlanıyor.

.045 .234 .357 .523 .46

16. Sıklıkla, çocuğuma yaptığım bir
davranışın, söylediğim bir sözün hatalı
olduğunu görüyorum.

-.077 .314 .235 .516 .43

Yapılan analiz sonucunda, birinci faktördeki yük değerleri .73 ile .63; ikinci 

faktördeki yük değerleri .73 ile .52; üçüncü faktördeki yük değerleri .76 ile .63; dördüncü 

faktördeki yük değerleri .79 ile .52 arasında değişmektedir. Maddelerin yük değerleri 
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incelendiğinde üç maddenin vasattan iyiye (12, 16, 26), yedi maddenin çok iyi (3, 4, 6, 8, 

20, 28, 30, 31), diğer 11 maddenin ise iyiden mükemmele doğru olduğu görülmektedir 

(Comrey ve Lee, 1992). Ölçeğin madde yazımı sürecinde belirlenen ve AFA sonucunda 

görülen yapıya göre faktörler aşağıdaki gibi isimlendirilmiş ve madde numaraları 

yenilenmiştir:  

 
I. Faktör: Yetersizlik; madde numaraları: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

II. Faktör: Zorluk; madde numaraları: 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

III. Faktör: Hayalkırıklığı; madde numaraları: 12, 19, 20, 21. 

IV. Faktör: Uyuşmazlık; madde numaraları: 7, 8, 9, 10, 11. 

 
Ölçek maddeleri 0= Hiç ya da çoğunlukla doğru değil, 1= Genellikle Doğru Değil, 

2= Kısmen Doğru, Kısmen Doğru Değil, 3= Genellikle Doğru, 4= Tamamen ya da 

Çoğunlukla Doğru şeklinde puanlanmaktadır. Ölçekteki ilk altı madde ters 

puanlanmaktadır. Ölçeğin toplamından alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 

84’tür. Ölçeğin yetersizlik alt boyutundaki puanların yükselmesi anababanın çocuğuyla 

ilişkisinde kendini yetersiz olarak algıladığına, zorluk alt boyutundaki puanların 

yükselmesi bireyin çocuğundan kaynaklandığını düşündüğü bazı zorluklar yaşadığına, 

hayal kırıklığı alt boyutundaki puanların yükselmesi anababalık rolünden ve çocuk sahibi 

olmaktan hoşnut olmadığı ve hayal kırıklığı yaşadığına, uyuşmazlık alt boyutundaki 

puanların yükselmesi bireyin kendini anababalık rolüne uygun bulmadığına, toplam 

puanın yükselmesi ise bireyin anababalık rolünden kaynaklı stres yaşadığına işaret 

etmektedir.  Ölçeğin belirlenen 21 maddelik yapısına ilişkin iç tutarlılığı için AFA 

sonunda Cronbach Alpha katsayıları hesaplanmış ve yetersizlik, zorluk, hayalkırıklığı ve 

uyuşmazlık alt boyutları için sırasıyla α= .79, .77, .76 ve .67 olarak bulunmuştur. Tüm 

ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı ise α= .85 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca katılımcıların 

ölçeğin alt boyutları ve toplamındaki ortalama puanları yetersizlik, zorluk, hayalkırıklığı, 

uyuşmazlık ve toplam stres puanı için sırasıyla = 3.33 (SS= 2.82), 5.59 (SS= 4.56), 3.29 

(SS= 3.31), 2.22 (SS= 2.64) ve 14.43 (SS= 9.81) olarak hesaplanmıştır.  
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2.4.2.2. ASA’nın Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

ASA’nın DFA sonucu elde edilen yol şeması, ASA dört boyutlu model için gizil 

değişkenlerin gözlenen değişkenleri açıklama oranlarının manidarlık düzeyleri ve 

maddeler için hata varyanasları diyagramı Şekil 2, 3 ve 4’te görülmektedir. ASA’nın DFA 

sonucu elde edilen sonuçlarından t değerlerinin anlamlılık düzeyleri incelenmiştir. Buna 

göre .01 anlamlılık düzeyine göre gizil değişkenlerin gözlenen değişkenleri açıklama 

durumlarına ilişkin t değerleri manidardır (p<.01). DFA sonucuna göre ASA’nın t 

değerleri Şekil 3’te görülebilir.

Göstergelerin hata varyanslarına ilişkin elde edilen standardize edilmiş faktör 

yüklerinin her bir gözlenen değişkenin kendi gizil değişkeninin ne kadar iyi bir temsilcisi 

olduğu ASA maddelerinin hata varyansları diyagramında (Şekil 4) görülmektedir. 

Diyagrama göre maddelerin hata varyanslarının yüksek olmadığı söylenebilir. ASA’nın

doğrulayıcı faktör analizi sonucu oluşturulan modeline ilişkin genel uyum indeks 

sonuçları Çizelge 9’da verilmiştir. 

Çizelge 9. 

ASA Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeksleri
Ki

Kare
sd Ki

Kare/sd
RMSEA SRMR GFI AGFI CFI NFI NNFI

295.47 183 1.61 0.06 0.08 0.86 0.82 0.94 0.87 0.93

ASA’nın DFA sonuçlarına göre beklenen kovaryans matrisi ile gözlenen 

kovaryans matrisleri arasındaki fark (Chi-Square: 295.47) .01 anlamlılık düzeyine göre 

manidardır (p<.01). Bu nedenle yapının değerlendirilmesi için diğer uyum indeksleri göz 

önünde bulundurulmuş ve ASA’nın iyi/mükemmel uyum gösteren bir yapıda olduğu 

görülmüştür. 
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2.4.2.3. ASA’nın Güvenirlik Sonuçları

Ölçeğin toplam puanının üç haftalık arayla yapılan uygulamalar ile 35 anababadan 

elde edilen test-tekrar test güvenirlik puanı r= .90 (p<.01) iken, yetersizlik, zorluk, hayal 

kırıklığı ve uyuşmazlık alt ölçekleri için sırasıyla r= .37 (p<.05), .68 (p<.01), .75 (p<.01) 

ve .59 (p<.01) olarak bulunmuştur. ASA toplam puanı test tekrar test sonuçlarında 

oldukça yüksek bir kararlılıktadır. Alt ölçeklerinden üçünün kararlılığı orta düzeydeyken, 

yetersizlik alt ölçeğinin kararlı olduğu ancak bu düzeyin diğer alt ölçeklere göre düşük 

olduğu bulunmuştur. 

2.4.3. Anababalık Yetkinlik Ölçeği (AYÖ)

Bu araştırma kapsamında anababalık benlik saygısını değerlendirmek amacıyla 

AYÖ (Parenting Sense of Competence Scale-PSOC; Johnston ve Mash, 1989) Türk 

anababaları için uyarlanmıştır. Öncelikle anababalık benlik saygısı kavramı alanyazında 

incelenmiştir. Bu kavramı çocukluk döneminde inceleyen ve dünyada yaygın bir şekilde 

kullanılan PSOC’un (Johnston ve Mash, 1989) araştırma amaçlarına uygun bir 

değerlendirme sunacağı düşünülerek Türk anababalarına uyarlanmasına karar verilmiştir. 

Alanyazında genel benlik saygısını değerlendirilen ölçme araçlarına rastlanmasının yanı 

sıra anababalık benlik saygısını değerlendiren ve yaygın bir şekilde kullanılan ölçme aracı 

olarak AYÖ ile karşılaşılmıştır. Öte yandan anababalık benlik saygısının iki bileşeni 

olarak görülen anababalık doyumu (anababalık rolünden hoşlanma) ve yetkinlik 

algısı’nın/anababalık öz-yeterliliği’nin (Johnston ve Mash, 1989) ayrı ayrı ölçme 

araçlarında değerlendirilebildiği de görülmüştür. Anababalık doyumunu değerlendiren 

ölçme araçları sayısının sınırlılığının yanı sıra anababalık yetkinlik algısının 

değerlendirildiği çeşitli ölçme araçlarına rastlanmıştır. 

Anababalık yetkinliği değerlendirilmesinde Bebeğimin Bakımıyla ilgili Sorunları 

Nasıl Çözerim? (How I Deal With Problems Regarding Care of My Baby- PPS; Pridham 

ve Chang, 1991) gibi yenidoğan bebeğe sahip annelere yönelik olarak kullanılan ölçme 

araçlarının olduğu, bazı araştırmalarda (Örneğin Kiang, Glatz ve Buchanan, 2017) 

Anababalık Stres İndeksinin (Abidin, 1995) yetkinlik algısı alt boyutu gibi, bir ölçme 

aracının alt boyutunun anababalık yetkinliğini değerlendirmede kullanıldığı ya da 

anababalıkla ilgili bir ölçme aracı üzerinde değişimler yapılarak (Örneğin 

Bogenschneider, Small ve Tsay, 1997) bu kavramın değerlendirildiği görülmüştür. 
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Anababalık yetkinliğiyle ilgili Türkiye’deki alanyazında karşılaşılan tek ölçeğin Kaner, 

Şekercioğlu ve Yellice-Yüksel (2006) tarafından geliştirilen Anababalık Yetkinlik Ölçeği 

olduğu görülmüştür. Bu ölçek Etkili Anababalık Yapabilme ve Eğitime Aktif Katılabilme 

olarak iki alt boyuttan ve toplam 52 maddeden oluşmaktadır.  

Başlı başına anababalık benlik saygısını değerlendirmeye yönelik dünyada yaygın 

bir şekilde kullanılan ölçme aracı olarak AYÖ ile karşılaşılmaktadır. Ölçeğin özgün 

formu Gibaud-Wallston ve Wandersman (1978) tarafından anababaların bebeklerine 

ilişkin yetkinlik algısının değerlendirilmesi amacıyla 17 madde olarak geliştirilmiştir. 

Sözü edilen bu versiyonda ölçeğin beceri-bilgi (skill-knowledge) ve değer-rahatlatıcı 

(value-comforting) olarak iki alt boyutu bulunmaktadır, bu alt boyutlar etkililik ve doyum 

olarak Johston ve Mash (1989) tarafından gözden geçirilen formda yenilenmiştir. Ölçeğin 

Cronbach Alpha ile hesaplanan iç tutarlık katsayıları değer-rahatlatıcı alt ölçeği için α= 

.82, beceri-bilgi alt ölçeği için α= .70 olarak belirtilmiştir. Ölçeğin toplam puanı ve alt 

ölçekleri için 6 haftalık test tekrar test korelasyonları ise r= .46 ile .82 arasında değiştiği 

görülmüştür. Bu form daha sonra Johnston ve Mash tarafından 1989 yılında 4-9 yaş 

aralığında çocuğu olan anababalar için yeniden gözden geçirilmiş ve ‘bebek’ kelimesi 

‘çocuk’ olarak yenilenmiştir. Ölçek 16 maddeden ve doyum (satisfaction) ile etkililik 

(efficacy) olarak iki alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin doyum alt ölçeği kişinin 

anababalık rolünden hoşlanma durumunu ifade ederken etkililik alt ölçeği anababalık 

rolündeki yeterlilik algısını göstermektedir (Johnston ve Mash, 1989; Ohan, Leung ve 

Johnston, 2000). Johnston ve Mash’in (1989) bütün verilerden (anne ve babalardan 

edinilen veriler birleştirilerek) elde ettiği bulgulara göre ölçeğin Cronbach Alpha 

güvenilirlik katsayıları tüm ölçek maddeleri için α= .79, doyum alt ölçeği maddeleri için 

α= .75 ve etkililik alt ölçeği maddeleri için α= .76 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Ohan, 

Leung ve Johnston (2000) tarafından tekrarlanan faktör yapısı araştırmasında Cronbach 

Alpha iç tutarlılık katsayıları anne formu için iki alt ölçekte de α= .80; baba formu için 

etkililik alt ölçeğinde α= .77, doyum alt ölçeğinde α= .80 bulunmuştur. Sözü edilen 

araştırmalara göre anne ve baba formlarının yapıları benzerdir ve anne ve baba 

formlarının puanlaması aynıdır.  

AYÖ’nün dünyada yaygın bir şekilde kullanılarak güvenilir sonuçlar vermesi, 

madde sayısı bakımından kolay uygulanabilir ve puanlama açısından kolay puanlanabilir 

bir ölçme aracı olması gibi nedenlerle bu araştırma kapsamında Türk anababalarına 

uyarlanmasına karar verilmiştir. Ölçeğin ilk olarak uyarlanması için izin alınmış ve daha 

sonra araştırmacılar tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir. Daha sonra çevirisi 
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yapılan Türkçe formu İngilizce dil bilgisi ileri seviyede olan başka bir alan uzmanı

tarafından İngilizce’ye geri çevrilmiştir. Elde edilen çeviri ve yeniden çeviri formları 

araştırmacılar tarafından değerlendirildikten ve dil uygunluğu açısından gözden 

geçirildikten sonra ölçeğe son şekli verilmiştir. Ölçeğin doyum alt boyutundaki (2, 3, 4, 

5, 8, 9, 12, 14, 16) maddeleri 1= Tamamen Katılıyorum ve 6= Kesinlikle Katılmıyorum 

arasında, etkililik alt boyutundaki (1, 6, 7, 10, 11, 13, 15) maddeleri tam tersi şekilde 

puanlanmaktadır. Ölçeğin toplam puanındaki artış, yüksek anababalık benlik saygısına

işaret etmektedir.

Ölçeğin uyarlama çalışmasında anne formunun değerlendirilmesi için 255 kişilik 

bir verisetiyle analize başlanmış, onbir kişinin verisi ölçek maddelerinin %5’inden 

fazlasını doldurmadığından ya da bir maddede birden fazla işaretleme yapmasından 

dolayı çıkarılmıştır. Kalan 244 kişilik veriseti üzerinde DFA öncesi varsayımlar 

(örneklem büyüklüğü, uç değer, normallik, doğrusallık, çoklu bağlantılılık ve tekillik;

bknz. EK D.3) incelenmiş ve tüm varsayımların karşılandığı görülmüştür. AYÖ anne

formu DFA’sı 244 kişilik veriseti üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin baba formunun 

değerlendirilmesi için ise 124 kişilik bir verisetiyle analize başlanmış, sekiz kişinin verisi

ölçek maddelerinin %5’inden fazlasını doldurmadığından ya da bir maddede birden fazla 

işaretleme yapmasından dolayı analiz dışı bırakılmıştır. Kalan 116 kişinin verisi üzerinde 

DFA öncesi varsayımlar (örneklem büyüklüğü, uç değer, normallik, doğrusallık, çoklu 

bağlantılılık ve tekillik; bknz. EK D.4) incelenmiş ve tüm varsayımların karşılandığı 

görülmüştür. AYÖ baba formu DFA’sı 116 kişilik bir veriseti üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için annelerden ve babalardan toplanan veriler 

ayrı ayrı analiz edildikten sonra iki gruptan alınan veriler biraraya getirilerek ortak olarak

da değerlendirilmiştir. AYÖ DFA sonuçlarının değerlendirilmesinde ASA’nın 

değerlendirilmesine referans alınan değerler temel alınmıştır (bknz. s. 68).

2.4.3.1. AYÖ Anne Formu Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

AYÖ anne formunun yapılan DFA sonucunda yol şeması, iki boyutlu model için 

gizil değişkenlerin gözlenen değişkenleri açıklama oranlarının manidarlık düzeyleri ve

maddeler için hata varyansları diyagramı Şekil 5, 6 ve 7’de sunulmuştur. AYÖ anne 

formunun DFA’ya göre t değerlerinin anlamlılık düzeyleri incelenmiştir. Buna göre .01 

anlamlılık düzeyine göre gizil değişkenlerin gözlenen değişkenleri açıklama durumlarına 

ilişkin t değerleri manidardır (p<.01). Bu manidarlık düzeyleri Şekil 6’da görülebilir. 
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Göstergelerin hata varyanslarının da kontrol edilmesinde de yarar vardır. Bunun için 

standardize edilmiş faktör yüklerinin her bir gözlenen değişkenin kendi gizil değişkeninin 

ne kadar iyi bir temsilcisi olduğu değerlendirilmiştir. Standardize edilmiş faktör yükleri 

Şekil 7’de görülebilir.  

AYÖ anne formu maddeleri için hata varyansları diyagramına göre beşinci (.90) 

ve altıncı (.91) maddelerin hata varyanslarının yüksek olduğu görülmüştür. Ancak bu 

modelde maddeler için bulunan t değerlerinin manidar olması nedeniyle bu maddelerin 

model içinde yer almasına karar verilmiştir.  

 

Çizelge 10.  
 
AYÖ Anne Formu Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeksleri 

Ki 
Kare 

sd Ki 
Kare/sd 

RMSEA SRMR GFI AGFI CFI NFI NNFI 

225.68 103 2.19 0.07 0.07 0.90 0.86 0.91 0.85 0.89 
 

AYÖ anne formunu DFA sonuçlarına göre beklenen kovaryans matrisi ile 

gözlenen kovaryans matrisleri arasındaki fark (Ki Kare= 225.68) .01 anlamlılık düzeyine 

göre manidardır (p<.01). Bu nedenle yapının değerlendirilmesi için diğer uyum indeksleri 

göz önünde bulundurulmuş ve modeldeki değerlerin iyi uyum gösterdiği ya da iyi uyuma 

yakın olduğu görülmüştür.  
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2.4.3.2. AYÖ Baba Formu Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
 

AYÖ baba formu DFA sonucunda elde edilen yol şeması Şekil 8’de 

görülmektedir. Formun DFA’ya göre t değerlerinin anlamlılık düzeyleri incelenmiştir. 

Buna göre .01 anlamlılık düzeyine göre gizil değişkenlerin gözlenen değişkenleri 

açıklama durumlarına ilişkin t değerleri manidardır (p<.01). Bu manidarlık düzeyleri 

Şekil 9’da görülebilir.  

Göstergelerin hata varyanslarının da kontrol edilmesinde yarar vardır. Bunun için 

standardize edilmiş faktör yüklerinin her bir gözlenen değişkenin kendi gizil değişkeninin 

ne kadar iyi bir temsilcisi olduğu değerlendirilmiştir. Standardize edilmiş faktör yükleri 

Şekil 10’da görülebilir. AYÖ baba formu maddeleri için hata varyansları diyagramına 

(Şekil 10) bakıldığında ise maddelerin hata varyanslarının düşük olduğu görülmüştür.  

 

Çizelge 11.  
 
AYÖ Baba Formu Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeksleri 

Ki 
Kare 

sd Ki 
Kare/sd 

RMSEA SRMR GFI AGFI CFI NFI NNFI 

245.05 103 2.38 0.11 0.10 0.79 0.72 0.85 0.77 0.82 
 

AYÖ baba formunun DFA sonuçlarına göre beklenen kovaryans matrisi ile 

gözlenen kovaryans matrisleri arasındaki fark (Ki Kare= 245.05) .01 anlamlılık düzeyine 

göre manidardır (p<.01). Bu nedenle yapının değerlendirilmesi için diğer uyum indeksleri 

göz önünde bulundurulmuş ve AYÖ’nün baba formunun elde edilen uyum indeks 

değerlerine bakıldığında bazı değerler bakımından zayıf (RMSEA, SRMR gibi), bazı 

değerler bakımından iyi uyum (Ki Kare/sd oranı, CFI, GFI ve AGFI gibi) gösteren bir 

yapıda olduğu görülmüştür. Zayıf uyum gösteren değerlerin örneklem sayısının 

azlığından kaynaklandığı düşünülmektedir.  
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2.4.3.3. AYÖ Anababa Formu Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 
AYÖ’nün yapısı anne ve babalardan toplanan veriler birleştirilerek de DFA ile 

incelenmiştir. İlk olarak AYÖ anababa formunun DFA’ya göre t değerlerinin anlamlılık 

düzeyleri incelenmiştir. Buna göre .01 anlamlılık düzeyine göre gizil değişkenlerin 

gözlenen değişkenleri açıklama durumlarına ilişkin t değerleri manidardır (p<.01). Bu 

manidarlık düzeyleri Şekil 12’de görülebilir. Göstergelerin hata varyanslarının da kontrol 

edilmesinde yarar vardır. Bunun için standardize edilmiş faktör yüklerinin her bir 

gözlenen değişkenin kendi gizil değişkeninin ne kadar iyi bir temsilcisi olduğu 

değerlendirilmiştir. Standardize edilmiş faktör yükleri Şekil 13’te görülebilir. AYÖ 

anababa formu maddeleri için hata varyansları diyagramına göre maddelerin hata 

varyanslarının düşük olduğu görülmüştür.  

 

Çizelge 12.  
 
AYÖ Anababa Formu Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeksleri 

Ki 
Kare 

sd Ki 
Kare/sd 

RMSEA SRMR GFI AGFI CFI NFI NNFI 

328.06 103 3.19 0.08 0.07 0.90 0.86 0.91 0.87 0.89 
 

AYÖ’nün anababa formu için gerçekleştirilen DFA sonuçlarına göre beklenen 

kovaryans matrisi ile gözlenen kovaryans matrisleri arasındaki fark (Ki Kare= 328.06) 

.01 anlamlılık düzeyine göre manidardır (p<.01). Bu nedenle yapının değerlendirilmesi 

için diğer uyum indeksleri göz önünde bulundurulmuş ve AYÖ’nün anababa formunun 

elde edilen uyum indeks değerlerine bakıldığında iyi uyum gösteren bir yapıda olduğu 

görülmüştür.  
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2.4.3.4. AYÖ Anne, Baba ve Anababa Formu Güvenirlik Sonuçları 

 
Ölçeğin anne formu için Cronbach Alpha ile değerlendirilen iç tutarlılık 

güvenirlik katsayıları doyum ve etkililik alt ölçekleri maddeleri ile tüm maddeler için 

sırasıyla α= .77, .73 ve .75 olarak bulunmuştur. Ölçeğin anne formunun iç tutarlılığının 

iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Annelerin ortalama puanları ise doyum, etkililik ve 

toplam puan için sırasıyla = 41.45 (SS= 7.62), 29.57 (SS= 6.69) ve 71.02 (SS= 10.90) 

olarak bulunmuştur. Baba formunun iç tutarlılık güvenirlik katsayıları ise doyum ve 

etkililik alt ölçekleri ile tüm maddeleri için sırasıyla α= .83, .76 ve .62 olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin baba formunun iç tutarlılığının toplam puan için oldukça yüksek 

olduğu, alt ölçekler için iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Babaların ortalama puanları ise 

doyum, etkililik ve toplam puan için sırasıyla = 41.85 (SS=8.44), 26.31 (7.34) ve 68.16 

(9.48) olarak bulunmuştur. Anababa verileri birlikte değerlendirildiğinde ölçeğin 

Cronbach Alpha ile değerlendirilen iç tutarlılık güvenirlik katsayıları doyum alt ölçeği 

için α= .79, etkililik alt ölçeği için α= .75, toplam puan için α= .72 olarak bulunmuştur. 

Ölçeğin iç tutarlılığının iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Anababaların birlikte ele 

alındağında doyum, etkililik ve toplam puan için ortalama puanları sırasıyla = 41.58 

(SS= 7.89), 28.52 (SS= 7.06) ve 70.10 (SS= 10.53) olarak bulunmuştur. Ölçeğin üç 

haftalık arayla yapılan uygulamasında 46 anababadan elde edilen verilerin test tekrar test 

güvenirlik katsayıları Pearson korelasyon analizi ile hesaplanmış ve toplam puan için r= 

.55 (p< .01), doyum alt ölçeği için r= .55 (p< .01), etkililik alt ölçeği içinse r= .56 (p< 

.01) olarak bulunmuştur. Ölçeğin test tekrar test güvenirlik sonucunun orta düzey olduğu 

söylenebilir.  

 

2.4.4. Çocukların Olumsuz Duyguları ile Başetme Ölçeği (ÇODBÖ) 
 

Fabes, Eisenberg ve Bernzweig tarafından (1990) geliştirilen ölçek anababaların 

okul öncesi dönemdeki çocuklarının duygularını sosyalleştirme davranışlarını ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. Ölçekte anne ve babaların 12 farklı senaryoya ilişkin 

gösterebilecekleri 6 farklı davranışı derecelendirmeleri istenmektedir. Maddeleri 1= hiç 

böyle yapmam- 5= kesinlikle böyle yaparım arasında derecelenen ölçek beşli likert tipi 

ölçektir. Bu 6 farklı davranış, ölçeğin alt boyutlarını oluşturmaktadır. Ölçeğin alt 

boyutları, anababanın çocuğunun bir duygusunun neden olduğu problemi çözmeye 

yardımcı olmaya yönelik girişimlerinin değerlendirildiği Probleme Odaklı Tepkiler 
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(Problem Focused Response), anababanın çocuğunun daha iyi hissetmesine yönelik 

davranışlarını değerlendiren Duyguya Odaklı Tepkiler (Emotion Focused Response),

anababanın çocuğun duygularını ifade etmesini destekleme davranışlarını değerlendiren 

Duygu İfadesini Kolaylaştırıcı Tepkiler (Encouragement Expression), anababaların 

çocuklarının duygusal tepkilerinin önemsizleştirme derecesini değerlendiren 

Küçümseyici Tepkiler (Minimization Reaction), anababaların çocuklarının duygu 

ifadelerine sözel ya da fiziksel ceza ile cevap verme derecesini değerlendiren 

Cezalandırıcı Tepkiler (Punitive Reaction) ve anababaların çocuğun olumsuz 

duygularıyla ilgili olarak yaşadıkları sıkıntı derecesini değerlendiren Ebeveynde Sıkıntı 

(Distress Reaction) olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin özgün formunun Cronbach Alpha

güvenirlik katsayıları α= .69 (cezalandırıcı tepkiler) ile α= .85 (duygu ifadesini 

kolaylaştırıcı tepkiler) arasında değişmektedir. Ölçeğin test tekrar test güvenirliği ise 35 

katılımcıdan dört ay arayla alınan ölçümlerden hesaplanmıştır ve elde edilen sonuçlara 

göre r= .56 (duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkiler) ile r= .83 (cezalandırıcı tepkiler) 

arasında değiştiği görülmüştür (Fabes, Poulin, Eisenberg ve Madden-Derdich, 2002). 

Ölçeğin Türk kültürüne uyarlama çalışmasında ise iç tutarlık katsayılarının iyi düzeyde 

olduğu görülmüştür. Cronbach Alpha ile hesaplanan iç tutarlılık katsayıları duygu 

ifadesini kolaylaştırıcı tepkiler, duyguya odaklı tepkiler, probleme odaklı tepkiler, 

cezalandırıcı tepkiler, küçümseyici tepkiler, ebeveynde sıkıntı alt ölçekleri için sırasıyla 

α= .87, .79, .72, .83, .86 ve .65 olarak bulunmuştur (Altan-Aytun, Yağmurlu ve Yavuz, 

2013). Bu araştırmada ölçek anababaların 7-11 yaş aralığındaki çocuklarının duygularını 

sosyalleştirmelerini gözlemek için kullanılmıştır. Bu çalışma için sözü edilen yaş 

aralığında çocuğu olan anababaların ön testleri üzerinden ölçeğin Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayıları hesaplanmış (N= 69) ve ebeveynde sıkıntı için α= 65, cezalandırıcı 

tepkiler için α= .81, küçümseyici tepkiler için α= .83, probleme odaklı tepkiler için α=

.78, duyguya odaklı tepkiler için α= .86, duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkiler için α=

.84 olarak bulunmuştur. 

2.4.5. Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ)

Aile işlevini sağlıklı/sağlıksız olarak değerlendiren ölçek Epstein, Baldwin ve

Bishop tarafından 1983 yılında geliştirilmiş, Bulut tarafından 1990 yılında Türk kültürüne 

uyarlanmıştır. Ölçeğin orijinal versiyonunun psikometrik özelliklerine bakıldığında alt 

ölçeklerin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları α=.72 (roller ve davranış kontrolü) ile 
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α=.92 (genel işlevsellik) arasında değişmektedir (Epstein, Baldwin ve Bishop, 1983). 

ADÖ’nün ikinci geçerlik güvenirlik çalışmasında 45 kişilik bir gruba iki haftalık arayla 

uygulanmış ve ölçeğin test-tekrar-test kararlılığına ilişkin elde edilen sonuçların r= .66 

(problem çözme) ve r= .76 (duygusal tepki verebilme) arasında olduğu görülmüştür 

(Miller, Epstein, Bishop ve Keitner, 1985). Ölçek 60 maddeden ve 7 alt ölçekten 

oluşmaktadır. Bu alt ölçekler şu şekildedir: ‘Problem Çözme, İletişim, Roller, Duygusal 

Tepki Verebilme, Gereken İlgiyi Gösterme, Davranış Kontrolü, Genel Fonksiyonlar’. 

Ölçek, maddeleri ‘1=Aynen Katılıyorum, 2=Büyük Ölçüde Katılıyorum, 3=Biraz 

Katılıyorum, 4=Hiç Katılmıyorum’ şeklinde puanlanan derecelendirme ölçeğidir. 

Ölçekteki bazı maddeler ters puanlanmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarından alınan puanlar 

hesaplanırken her alt boyut için maddelerin toplamından elde edilen puanlar o alt 

ölçekteki madde sayısına bölünmektedir.  Elde edilen puanlar 1-4 arasında değişmekte, 

2’nin üzerinde olan puanlar bu alt boyuttaki aile işlevinin sağlıksız olduğuna işaret 

etmektedir. Genel işlevlerden alınan puanın yüksekliği aile işlevinin sağlıksız olduğunu 

göstermektedir. Ölçeğin Türk kültürüne uyarlama çalışması Bulut (1990) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin güvenirliği için bakılan alt ölçeklerdeki Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayılarının α= .38 (gereken ilgiyi gösterme) ve α= .86 (genel fonksiyonlar) 

arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin uyum geçerliği için ölçeğin genel işlevler alt 

boyutundan ve Evlilik Yaşam Ölçeğinden alınan puanlar arasındaki korelasyon 

incelenmiş ve bu ilişkinin r= .66 (p<.001) olduğu bulunmuştur.  

 

2.4.6. 6/18 Yaş Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği (CBCL/ 6-18) 
 

CBCL/ 6-18 (Child Behavior Checklist 6-18), CBCL/ 4-18 (Achenbach, 1991a; 

Achenbach ve Edelbrock, 1981; 1983) Achenbach ve Rescorla (2001) tarafından yeniden 

gözden geçirilerek oluşturulmuştur. Ölçek, çocukla ilgili demografik bilgiler, yeterlik ve 

duygusal-davranışsal sorunlarla ilgili bilgi vermektedir. Ölçek 113 maddeden 

oluşmaktadır ve sorun davranışların son altı ayda görülme sıklığına bağlı olarak 0-1-2 

şeklinde derecelendirilmektedir. Ölçeğin, çocuğun duygusal-davranışsal durumuyla ilgili 

bilgi veren maddelerinden iki ayrı davranış belirti puanı elde edilmektedir. 

Anksiyete/depresyon, sosyal içe dönüklük/depresyon ve somatik yakınmalar alt testleri 

toplamından ‘içe yönelim’ davranış belirti puanı ve kurallara karşı gelme ile saldırgan 

davranışlar alt testler toplamından ‘dışa yönelim’ davranış belirti puanı elde edilmektedir. 

Ayrıca bu iki gruba girmeyen sosyal sorunlar, düşünce sorunları ve dikkat sorunları alt 
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testleri de bulunmaktadır ve ölçeğin tümünden ‘toplam problem’ puanı elde edilmektedir.

Ayrıca ölçekten DSM (Diagnostic and Statistical Manual) uyumlu alt testler de elde 

edilmektedir. Ölçeğin Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan geçerlik-güvenirlik 

çalışmalarına göre hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları yeterlik alt 

testlerinde α= .63 ile .79; sorun davranış alt testlerinde α= .72 ve .95 arasında 

hesaplanmıştır. CBCL 6/18’in Türk çocukları için uyarlama çalışması da Achenbach ve 

Rescorla’nın (2001) yeniden gözden geçirme çalışmalarına paralel olarak Neşe Erol ve 

Zeynep Şimşek tarafından gerçekleştirilmiştir. Uyarlanan ölçeğin gözlenen psikometrik 

özelliklerine göre, yeterlik alt testlerinde Cronbach Alpha ile hesaplanan iç tutarlılık 

katsayılarının .64 ve .83 arasında; amprik temelli sendrom alt testlerinde ise bu 

katsayıların α= .63 ve .91 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin içe yönelim, dışa 

yönelim ve toplam puan için hesaplanan iç tutarlılık katsayıları sırasıyla α= .87, .90 ve 

94 olarak bulunmuştur (Erol ve Şimşek, 2010). 

2.4.7. Duygu Ayarlama Ölçeği (DAÖ)

DAÖ çocuğun duygu ayarlama becerisini değerlendirmek için Shields ve 

Cicchetti (1997) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek çocuğun herhangi bir yakını (anababa,

öğretmen gibi) tarafından doldurulabilmektedir. Toplam 24 maddeden oluşan ve ‘1= 

hiçbir zaman 4= her zaman’ şeklinde derecelenen ölçeğin duygudurumundaki 

değişimleri, öfkeyle tepki göstermeyi ve duygusal yoğunluğu gösteren 

değişkenlik/olumsuzluk ve duyguları anlama, eşduyum gibi uyum sağlayıcı duyguları 

gösteren duygu ayarlama olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. Ölçeğin Türk 

çocukları için psikometrik özellikleri Kapçı, Uslu, Acer ve Akgün (2009) tarafından 

değerlendirilmiştir. DAÖ’nün değişkenlik/olumsuzluk ve duygu ayarlama alt ölçekleri 

için hesaplanan iç tutarlılık katsayıları sırasıyla α= .80 ve .81; toplam puan için α= .84 

olarak bulunmuştur. Ölçeğin 21 kişiyle iki hafta arayla gerçekleştirilen uygulaması 

sonucu elde edilen test-tekrar-test kararlılığının r= .90 olduğu görülmüştür. Ölçekten 

alınan puanların azalması çocuğun duygu ayarlama becerisinin arttğını göstermektedir. 
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2.4.8. Çocuğun Bireysel Yaşantıları Ölçeği- Kişisel Bildirim (ÇBYÖ-KB) 
 

ÇBYÖ-KB, Crick ve Grotpeter (1996) tarafından çocukların akranlarının 

gösterdiği saldırganlık karşısında yaşadıkları mağduriyeti değerlendirmek üzere 

geliştirilmiştir. ÇBYÖ-KB toplam 15 maddeden ve ilişkisel mağduriyet, gözlenen 

mağduriyet ve özgeci davranış olmak üzere üç alt boyuttan oluşan ve ‘1=Hiçbir zaman-

5=Her zaman’ şeklinde puanlanan derecelendirme ölçeğidir. İlişkisel mağduriyet alt 

boyutundan alınan puanlar çocuğun akranları tarafından ilişkilerine zarar verilme 

girişimlerinin sıklığı, gözlenen mağduriyet alt boyutundan alınan puanlar çocuğun 

saldırganlığa maruz kalma sıklığı ve özgeci davranış alt boyutundan alınan puanlar 

çocuğun akranlarından yardım alma sıklığı hakkında bilgi vermektedir (Kurnaz ve Kapçı, 

2013). Özgün ölçeğin Cronbach Alpha ile hesaplanan iç tutarlılık katsayıları gözlenen 

mağduriyet, ilişkisel mağduriyet ve özgeci davranış için sırasıyla α= .78, .80 ve .77’dir 

(Crick ve Grotpeter, 1996). Ölçeğin Türk çocukları için uyarlama çalışması Kurnaz ve 

Kapçı (2013) tarafından gerçekleştirilmiştir. Uyarlanan ölçeğin Cronbach Alpha ile 

hesaplanan iç tutarlık katsayısı toplam puan için α= .80 bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin test-

tekrar-test kararlılığı r= .90; Yenilenmiş Olweus Zorba/Mağdur Anketi-Mağdur Formu 

ile değerlendirilen ölçüt geçerliliği r= .70 (p<.01) olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin toplam 

puanından alınan puanın artması çocuğun akran ilişkilerindeki mağduriyet düzeyinin 

artmasına işaret etmektedir.  

 

2.4.9. Çocuğun Sosyal Davranış Ölçeği-Kişisel Bildirim (ÇSDÖ-KB) 
 

ÇSDÖ-KB, Crick ve Grotpeter (1995) tarafından çocukların akran ilişkilerinde 

gösterdikleri saldırganlığı değerlendirmek üzere geliştirilmiştir. ÇSDÖ-KB toplam 15 

maddeden ve ilişkisel saldırganlık, gözlenen saldırganlık, özgeci davranış, dahil olma ve 

yalnızlık olmak üzere beş alt boyuttan oluşan ve 1=Hiçbir zaman-5=Her zaman şeklinde 

puanlanan derecelendirme ölçeğidir. Özgün ölçeğin Cronbach Alpha ile hesaplanan iç 

tutarlılık katsayıları gözlenen saldırganlık, ilişkisel saldırganlık, özgeci davranış, dahil 

olma ve yalnızlık için sırasıyla α= .94, .83, .91, .90 ve .92’dir (Crick ve Grotpeter, 1996). 

Ölçeğin Türk çocukları için uyarlama çalışması Kurnaz ve Kapçı (2013) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Uyarlanan ölçeğin Cronbach Alpha ile hesaplanan iç tutarlık 

katsayısı toplam puan için α= .84 bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin test-tekrar-test kararlılığı 

r= .64; Yenilenmiş Olweus Zorba/Mağdur Anketi-Zorba Formu ile değerlendirilen ölçüt 
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geçerliliği .47 (p<.01) olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin toplam puanından alınan puanın 

artması çocuğun akran ilişkilerindeki saldırganlık düzeyinin artmasına işaret etmektedir. 

2.5. Verilerin Analizi

Araştırma sürecinde elde edilen veriler ilk olarak analize hazırlanmıştır. Bunun 

için veriler öncelikle kayıp değer bakımından incelenmiştir. Kayıp veri sayısı analizi 

etkileyecek düzeyde olanlar analizlere dahil edilmemiştir. Sözü edilen aşamadan sonra 

veri seti üzerinde tekrar yapılan incelemeden sonra kayıp veri oranının düşük olduğu 

(%5’ten küçük) ve yapılan Little’s MCAR testi sonuçlarına göre kayıp verilerin düzenli 

bir deseni olmadığı ve seçkisiz dağıldığı (p>.05) görülmüştür. Bu sonuç kayıp verilerin 

herhangi bir atama yöntemiyle doldurulduğunda benzer sonuçları vereceğine işaret 

etmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2014). Bu inceleme sonrası verilerin normal dağılım 

göstermemesinden dolayı basit atama yöntemlerinden ortanca atama yöntemiyle kayıp 

veriler doldurulmuştur. Yapılan çalışmalar basit atama yöntemlerinin veri analizinde 

benzer sonuçlar verdiğini göstermektedir (Acuna ve Rodriguez, 2004; Çokluk ve Kayrı, 

2011). Kayıp veri incelemesi sonrası veriler uç değerler bakımından incelenmiştir. Bunun 

için verilerdeki uç değerler hakkında histogram ve boxplot yardımıyla fikir edinilmiş ve 

bu veriler z puanlarına dönüştürülerek ±3 aralığında incelenmiştir. Sözü edilen aralığın 

dışında kalan veriler uç değer olarak belirlenmiştir (Mertler ve Vannatta, 2005). Puan 

dönüşümleri geniş örneklemler için daha uygun bir seçenektir (Field, 2017). Dolayısıyla 

veri sayısının düşüklüğü göz önüne alınarak puan dönüşümü yapılmamış, bunun yerine 

ilgili analizdeki uç değer analize katılmamıştır. Kayıp veri sayısı analizi etkileyecek 

düzeyde olanlarla uç değer özelliğine sahip olan veriler, ilgili analizlere dahil 

edilmediğinden her bir analizdeki katılımcı sayısı (N) değişiklik göstermektedir. 

Katılımcı sayıları her bir analizde belirtilmiştir. Sözü edilen düzenlemelerden sonra 

oluşturulan yeni veri setleri üzerinde analiz öncesinde normallik incelemesi yapılmıştır. 

Bunun için verilerin basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) katsayıları ±1 aralığında 

incelenmiştir. Ayrıca bu katsayıların ‘0’ dan anlamlı olarak farklı olup olmadığını 

gözlemlemek için her bir verinin basıklık ve çarpıklık katsayısı standart hatalarına 

bölünerek z puanlarına dönüştürülmüştür. Basıklık ve çarpıklığa ilişkin z puanlarının 

±1.96 dışında kaldığı durumlarda verilerin basıklık ve çarpıklığının p<.05 düzeyinde 

anlamlı bir şekilde ‘0’ dan farklılaştığı söylenebilir (Field, 2017). Sözü edilen kriterler 

bakımından verilerin normal dağılım gösterip göstermemesine göre her bir adımda 
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gerçekleştirilen analize karar verilmiştir. Verilerin betimsel istatistikleri EK E’de 

basıklık, çarpıklık, zbasıklık ve zçarpıklık katsayıları EK F, EK G ve EK H’de 

incelenebilir.  

Araştırmanın her bir hipotezinin incelenmesi için uygun olan veri analizi 

yönteminin belirlenmesi için öncelikle verilerin normallik varsayımını karşılama 

durumları incelenmiştir. Normallik varsayımının karşılandığı durumlarda parametrik, 

karşılanmadığı durumlarda parametrik olmayan istatistiksel analiz yöntemlerine 

başvurulmuştur. Eğitim alan ve almayan grupların ayrı ayrı ön test ve son test puanlarının 

karşılaştırılmasında, verilerin normal dağılımı sağladığı durumlarda ilişkili örneklemler 

için t testi, normal dağılımı sağlamadığı durumlarda ise Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

kullanılmıştır. Eğitim alan ve almayan grupların eğitim sonrasındaki durumlarının 

karşılaştırılması için verilerin normal dağılım sağladığı ve ilgili analizin varsayımlarının 

karşılandığı durumlarda, ön testlerin kontrol altına alınarak son testlerin 

karşılaştırılmasını sağlayan kovaryans analizinden (ANCOVA) yararlanılmıştır (Field, 

2017). Böylece örneklemin seçkisiz belirlenememesinden dolayı ön testlerde olabilecek 

farklılıklar ve yanlılıklar, bu ölçümlerin kontrol altına alınmasıyla önlenmiştir. 

ANCOVA’nın yapılabilmesi için normallik incelemesi sonrasında veriler diğer 

varsayımlar açısından incelenmiştir. Bunun için gruplar içi varyansların eşitliğinin 

sağlanması (varyansların homojenliği), kodeğişken (covariate variable) ve bağımlı 

değişken arasında manidar, uygun düzeyde (0.30-0.90) ve doğrusal bir ilişki olması, 

regresyon eğimlerinin eşit olması (regresyon eğimlerinin homojenliği) koşulları 

aranmıştır (Büyüköztürk, 2017; Field, 2017; Kalaycı, 2014). Tüm varsayımların 

karşılandığı durumlarda deney ve kontrol gruplarının son testlerinin karşılaştırılmasında 

ANCOVA kullanılmıştır. ANCOVA’nın kullanıldığı analizler için varsayım incelemeleri 

EK I’da görülebilir. Verilerin ANCOVA için gerekli varsayımları karşılamadığı 

durumlarda ise Tabachnick ve Fidell’in (2014) önerdiği, ANCOVA’nın bir alternatifi 

olarak deney ve kontrol gruplarındaki değişim puanlarının farkı incelenmiştir. Buna göre 

eğitim alan ve almayan grubun ön testten son teste değişimleri (son test-ön test farkı 

alınarak hesaplanan değişim puanı7) arasındaki fark, değişim puanlarının normal dağılımı 

karşıladığı durumlarda ilişkisiz örneklemler için t testi, normal dağılımı karşılamadığı 

durumlarda Mann Whitney U testi ile incelenmiştir. Söz konusu analiz deneysel 

çalışmalarda ANCOVA’nın bir alternatifi olarak rastlanmaktadır (Bknz: Tsivos, Calam, 

                                                            
7 Tabachnick ve Fidell’in (2014) sözü edilen puan için tanımı ‘change score’ dur. Bu kavram Türkçe’ye 
‘değişim puanı’ olarak çevrilmiştir.  
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Sanders ve Wittkowski, 2015). Her analizden sonra söz konusu işleme ilişkin etki 

büyüklüğü hesaplanmıştır. Etki büyüklüğü hesaplamalarında Field (2017) tarafından 

önerilen formüller kullanılmıştır. Field (2017) bulguların raporlaştırılmasında APA 

kriterleri doğrultusunda önerilerde bulunmaktadır. Araştırmanın bulgularının 

raporlaştırılmasında bu öneriler dikkate alınmıştır. 

Çizelge 13.

Etki Büyüklüğü Hesaplama Förmülleri (Field, 2017)
Analiz Türü Etki Büyüklüğü Hesaplama Formülü

Mann Whitney U
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi r = z / √N
İlişkili Örneklemler için t Testi
İlişkisiz Örneklemler için t Testi

Cohen’s d= ( 1- 2) / s
Cohen’s d= ( 1- 2) / √[(s1

2+s2
2) /2]

Kovaryans Analizi (ANCOVA)8 2

Hesaplanan etki büyüklükleri Cohen’in (1988) belirttiği aralıklar temel alınarak 

değerlendirilmiştir. Sözü edilen aralıklar d için .2= küçük etki, .5= orta etki, .8= büyük 

etki; r için .1= küçük etki, .3= orta etki, .5= büyük etki, 2 (eta kare) için .01-.06= küçük, 

.06-.14= orta ve ≥.14= büyük etki olarak belirtilmiştir.

8 ANCOVA için 2 analiz çıktılarında hesaplanmış olarak çıkmaktadır. Bu nedenle bu değerin elde
edilmesinde elle hesaplama yapılmamıştır.
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BÖLÜM 3

3. BULGULAR ve YORUMLAR

Bu bölümde araştırmanın denenceleri, yapılan analizlerle incelenmiş, elde edilen 

sonuçlar raporlanmıştır. Buna göre elde edilen bulgular ‘Aile Eğitimine Katılmış ve 

Katılmamış Anababaların ve Çocuklarının Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası Farklarına 

İlişkin Bulgular, Aile Eğitimine Katılmış ve Katılmamış Anababaların ve Çocuklarının 

Eğitim Sonrası Farklarına İlişkin Bulgular ve Aile Eğitimine Katılmış Anababaların ve 

Çocuklarının Son test ve Bir Yıllık İzleme Ölçümleri Arasındaki Farklara İlişkin 

Bulgular’ olmak üzere üç başlıkta incelenmiştir. Ayrıca aile eğitimine katılmış 

anababalardan eğitim sonunda ve eğitimden bir yıl sonra eğitimin kendilerinde, eşlerinde 

ve çocuklarında gördükleri farklılıklara ilişkin yazılı olarak alınan görüşleri 

değerlendirilmiş ve nicel bulguları destekleyici olarak yorumlanmıştır. 

3.1. BULGULAR

Bu bölümde araştırma denencelerine ilişkin elde edilen bulgular çizelgelerde

gösterilmiş ve raporlaştırılarak sunulmuştur. Ayrıca sunulan bulgular yorumlanmıştır. 

3.1.1. Aile Eğitimine Katılmış ve Katılmamış Anababaların ve Çocuklarının Eğitim 

Öncesi ve Eğitim Sonrası Farklarına İlişkin Bulgular

Bu kısımda araştırmanın ilk iki denencesi sınanmıştır. Sınanan denencelere göre 

aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların ve çocuklarının ön test ve son 

testlerden aldıkları puanlar arasındaki fark ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Sözü edilen bu 

denenceler aşağıda sunulmuştur:

1. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların öntest-sontest ölçümleri arasında

anlamlı fark vardır:

1.a. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Kısa Semptom Envanteri alt

boyutları ve toplam puan ön test ve sontest ölçümleri arasında anlamlı fark vardır.
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1.b. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Anababalık Stres Aracı alt

boyutları ve toplam puan ön test ve sontest ölçümleri arasında anlamlı fark vardır.

1.c. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Anababalık Yetkinlik Ölçeği

alt boyutları ve toplam puan ön test ve sontest ölçümleri arasında anlamlı fark vardır.

1.d. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Çocuğun Olumsuz

Duygularıyla Başetme Ölçeği alt boyutları ön test ve sontest ölçümleri arasında 

anlamlı fark vardır.

1.e. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Aile Değerlendirme Ölçeği

alt boyutları ön test ve sontest ölçümleri arasında anlamlı fark vardır.

2. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının öntest-sontest

ölçümleri arasında anlamlı fark vardır:

2.a. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının CBCL 6/18 alt

boyutları ve toplam problem ön test ve sontest ölçümleri arasında anlamlı fark vardır.

2.b. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Duygu

Ayarlama Ölçeği alt boyutları ve toplam puan ön test ve sontest ölçümleri arasında 

anlamlı fark vardır.

2.c. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Çocuğun

Bireysel Yaşantıları Ölçeği-Kişisel Bildirim alt boyutları ve toplam puan ön test ve 

sontest ölçümleri arasında anlamlı fark vardır.

2.d. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Çocuğun Sosyal

Davranışları Ölçeği-Kişisel Bildirim alt boyutları ve toplam puan ön test ve sontest 

ölçümleri arasında anlamlı fark vardır.

3.1.1.1. Anababaların Ruhsal Belirtileri: KSE Öntest-Sontest Farkına İlişkin Bulgular

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların ruhsal belirtileri Kısa 

Semptom Envanteri ile incelenmiştir. Envanterden alınan puanlar anababaların anksiyete 

(kaygı), depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon (bedensel belirti) ve hostilite 

(düşmanlık düşünceleri) düzeyleri hakkında bilgi vermektedir (Şahin ve Durak, 1994). 

Aile eğitimine katılmış anababaların anksiyete, depresyon, somatizasyon ve hostilite alt 

ölçeklerindeki ve toplam puan ön test - son test puan farkları normallik varsayımı 

karşılanmadığından Wilcoxon işaretli sıralar testi ile analiz edilmiştir. Olumsuz benlik alt 

ölçeğine ilişkin puanlar normallik varsayımı karşılandığından ilişkili örneklemler için t

testi ile incelenmiştir. Aile eğitimine katılmamış anababaların tüm alt ölçeklerdeki ve
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toplam puandaki puanları normallik varsayımını karşılamadığından bu alt ölçeklerdeki 

ön test-son test farkları Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılarak incelenmiştir. 

Anababaların Kısa Semptom Envanteri ön test-son test farkına ilişkin elde edilen veriler 

aşağıda verilmiştir. 

 

3.1.1.1.1. Anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon, hostilite ve toplam 

puan. 

 
Aile eğitimine katılmış anababaların anksiyete düzeyleri, son testlerde (Mdn= 

1.00) ön testlerden (Mdn= 6.00) anlamlı bir şekilde daha düşüktür (Z= -4,29, p<.05, r= -

.55). Aile eğitimine katılmamış anababaların anksiyete düzeylerinin ön test (Mdn= 1.00) 

ve son test (Mdn= 1.00) puanları arasında ise anlamlı bir farklılık görülmemiştir (z= 0.00, 

p>.05). Aile eğitimine katılmış anababaların depresyon düzeyleri, son testlerde (Mdn= 

3.00) ön testlerden (Mdn= 8.00) anlamlı bir şekilde daha düşüktür (Z= -3.57, p<.05, r= -

0.45). Aile eğitimine katılmamış anababaların depresyon düzeylerinde ise ön test (Mdn= 

3.00) ve son test (Mdn= 2.00) puanları karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir (Z= -0.45, p> .05). Aile eğitimine katılmış anababaların olumsuz benlik 

düzeyleri, son testlerde ( = 3.23, SE= 0.54) ön testlerden ( = 6.61, SE= 0.87) daha 

düşüktür. Bu farklılığın, 3.39, BCa %95 CI[3.03 3.79], anlamlı olduğu (t(30)= 4.18, p< 

.05) görülmüş ve etki büyüklüğü d= .75 olarak bulunmuştur. Aile eğitimine katılmamış 

anababaların ise olumsuz benlik ön test (Mdn= 3.00) ve son test (Mdn= 2.00) puanları 

arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -0.01, p> .05).  Aile eğitimine katılmış 

anababaların somatizasyon düzeyleri, son testlerde (Mdn= 1.00) ön testlerden (Mdn= 

3.00) anlamlı bir şekilde düşüktür (Z= -4.53, p< .05, r= -.57). Aile eğitimine katılmamış 

anababaların somatizasyon ön test (Mdn= 1.00) ve son testleri (Mdn= 1.00) arasında 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -0.354, p> .05). Aile eğitimine katılmış anababaların 

hostilite düzeyleri son testlerde (Mdn= 1.00) ön testlerden (Mdn= 3.00) anlamlı bir şekilde 

daha düşüktür (Z= -4.13, p< .05, r= -.55). Aile eğitimine katılmamış anababaların hostilite 

ön test (Mdn= 3.00) ve son testleri (Mnd= 2.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır 

(Z= -1.51, p> .05). Aile eğitimine katılmış anababaların belirti toplam puanları son 

testlerde (Mdn=8.50) ön testlerden (Mdn=28.00) anlamlı bir şekilde daha düşüktür (Z= -

4.92, p< .05, r= -.87). Aile eğitimine katılmamış anababaların belirti toplam paunları ön 

test (Mdn=12.50) ve son testleri (Mdn=7.00) arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(Z= -.64, p> .05). Dolayısıyla araştırmanın 1.a. nolu denencesinin deney grubu için 
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doğrulandığı, kontrol grubu için doğrulanmadığı görülmüştür. Elde edilen bulgular 

Çizelge 14 ve 15’te sunulmuştur. 

Çizelge 14.

Deney Grubu KSE Olumsuz Benlik Öntest-Sontest Puanlarının Karşılaştırılmasına 
İlişkin t Testi Sonuçları
Olumsuz Benlik
N= 31

(SS) sd t p

Ön test 6.61 (4.82) 30 4.18 .0001*

Son test 3.23 (3.03)
*p<.05

Anababalardan, aile eğitimi öncesi ve sonrası ruhsal belirtilerine ilişkin alınan 

ölçümlere göre, aile eğitimine katılmış anababaların eğitim sonunda anksiyete, 

depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite düzeylerinde anlamlı bir azalma 

görülürken, aile eğitimine katılmamış anababalarda anlamlı bir değişikliğe 

rastlanmamıştır. Buna göre aile eğitiminin kısa dönemde anababaların kaygılarını 

(anksiyete), depresif duygu durumlarını (depresyon), kendilerine ilişkin olumsuz 

algılarını (olumsuz benlik), açıklanamayan fiziksel yakınmalarını (somatizasyon) ve 

düşmanlık-öfke duygularını (hostilite) azaltıcı bir etkisi olduğu söylenebilir. Aile

eğitimine katılmış anababaların ruhsal belirtilerindeki bu farkın etki büyüklükleri de 

hesaplanmıştır. Buna göre anksiyete, depresyon, somatizasyon, hostilite ve toplam belirti 

puanındaki anlamlı farkların etki büyüklükleri -0.87>r>-0.45 aralığında bulunmuştur. 

Olumsuz benlikteki farka ilişkin hesaplanan etki büyüklüğü ise d=0.75’tir. Cohen (1988)

r değerinin .3 ile .5 arasında olduğunda orta etkinin, .5’ten büyük olduğunda güçlü bir 

etkinin olduğunu, d değerinin .5’ten büyük ve .8’den küçük olduğunda orta düzey bir 

etkinin olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla 7-11 Yaş AEP’in anksiyete, somatizasyon, 

hostilite ve toplam belirtideki puanların azalmasında etkisinin güçlü, depresyon ve 

olumsuz benlik düzeyini azaltmada etki büyüklüğünün orta olduğu söylenebilir.  
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3.1.1.2. Anababalık Stres Düzeyi: ASA Öntest-Sontest Farkına İlişkin Bulgular

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların anababalık stres düzeyleri 

araştırmacılar tarafından geliştirilmiş Anababalık Stres Aracı ile incelenmiştir. Ölçeğin 

alt ölçeklerinden alınan puanlar anababaların anababalıklarına ilişkin yetersizlik, zorluk, 

hayalkırıklığı ve uyuşmazlık düzeyleri hakkında bilgi vermektedir. Aile eğitimine 

katılmış anababaların zorluk ve uyuşmazlık alt ölçekleri ile toplam puanlarındaki ön test-

son test puan farkları normallik varsayımı karşılanmadığından Wilcoxon İşaretli Sıralar 

Testi ile analiz edilmiştir. Yetersizlik ve hayalkırıklığı alt ölçeklerine ilişkin puanlar 

normallik varsayımı karşılandığından ilişkili örneklemler için t testi ile incelenmiştir. Aile 

eğitimine katılmamış anababaların zorluk alt ölçeğindeki öntest-son test puan farkları 

normal dağılım gösterdiğinden ilişkili örneklemler için t testi ile, yetersizlik, 

hayalkırıklığı, uyuşmazlık alt ölçeklerindeki ve toplam puandaki ön test-son test puan 

farkları normal dağılım varsayımını karşılamadığından Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

kullanılarak incelenmiştir. 

3.1.1.2.1. Yetersizlik, zorluk, hayal kırıklığı, uyuşmazlık ve toplam anababalık 

stresi.

Aile eğitimine katılmış anababaların yetersizlik düzeyleri, son testlerde ( = 2.19,

SE= 0.29) ön testlerden ( = 3.71, SE= 0.41) daha düşüktür. Bu farklılığın, 1.52, BCa %95 

CI[0.74 2.26], anlamlı olduğu (t(30)= 3.53, p< .05) görülmüş ve etki büyüklüğü d= 0.63 

olarak bulunmuştur. Aile eğitimine katılmamış anababaların ise yetersizlik düzeyleri ön 

test (Mdn= 3.00) ve son testlerde (Mdn= 2.00) anlamlı bir farklılık göstermemektedir (Z=

-1.60, p> .05). Sözü edilen bulgular Çizelge 16 ve Çizelge 17’de görülebilir.

Çizelge 16.

Deney Grubu ASA Yetersizlik Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının Karşılaştırılmasına 
İlişkin İlişkili Örneklemler için Testi Sonuçları
Yetersizlik 
N=31

(SS) sd t p

Ön test 3.71 (2.30) 30 3.53 .001*

Son test 2.19 (1.62)
*p<.05



97 

 
 

Çizelge 17. 
 
Kontrol Grubu ASA Yetersizlik Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Yetersizlik N S.O. S.T. Z p 
Negatif Sıra 19 16.29 309.50 -1.60a .110 

Pozitif Sıra 11 14.14 155.50   
Eşit 9     

*p<.05 
aPozitif sıralar temeline dayalı
 

Aile eğitimine katılmış anababaların zorluk düzeyleri, son testlerde (Mdn= 4.00) 

ön testlerden (Mdn= 9.50) anlamlı bir şekilde daha düşüktür (Z= -3.95, p< .05, r= -0.48). 

Aile eğitimine katılmamış anababaların zorluk ön test ( = 4.53, SE= 0.63) ve son test ( = 

4.39, SE= 0.60) puanları arasında 0.14, BCa %95 CI[-0.97 1.17] anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (t(35)= 0.22, p> .05). Elde edilen bulgular Çizelge 18 ve Çizelge 19’da 

görülebilir. 

 

Çizelge 18.  
 
Deney Grubu ASA Zorluk Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının Karşılaştırılmasına 
İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Zorluk N S.O. S.T. Z p 
Negatif Sıra 26 18.27 475.00 -3.95a .0001* 

Pozitif Sıra 6 8.83 53.00   
Eşit 2     

*p<.05 
aPozitif sıralar temeline dayalı
 

Çizelge 19. 
 
Kontrol Grubu ASA Zorluk Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının Karşılaştırılmasına 
İlişkin İlişkili Örneklemler için Testi Sonuçları 
Zorluk 
N=36 

 (SS) sd t p 

Ön test 4.53 (3.77) 35 .22 .824 
Son test 4.39 (3.63)    

 
 

Aile eğitimine katılmış anababaların hayalkırıklığı düzeyleri son testlerde ( = 

2.42, SE= 0.40) ön testlerden ( = 4.27, SE= 0.52) daha düşüktür. Bu farklılığın, 1.85, 

BCa %95 CI[0.80 2.83], anlamlı olduğu (t(32)= 3.61, p< .05) görülmüş ve etki büyüklüğü 
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d= 0.63 olarak bulunmuştur. Aile eğitimine katılmamış anababaların hayalkırıklığı

düzeyleri ön test (Mdn= 1.00) ve son testleri (Mdn= 1.00) arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (Z= -0.22, p> .05). Elde edilen bulgular Çizelge 20 ve Çizelge 21’de 

görülebilir.

Çizelge 20.

Deney Grubu ASA Hayalkırıklığı Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Hayalkırıklığı 
N= 33

(SS) sd t p

Ön test 4.27 (2.98) 32 3.61 .001*

Son test 2.42 (2.29)
*p<.05

Çizelge 21.

Kontrol Grubu ASA Hayalkırıklığı Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Hayalkırıklığı N S.O. S.T. Z p
Negatif Sıra 13 11.15 145.00 -.22a .828
Pozitif Sıra 10 13.10 131.00
Eşit 12

*p<.05
aPozitif sıralar temeline dayalı

Aile eğitimine katılmış anababaların uyuşmazlık düzeyleri son testleri (Mdn=

1.00) ön testlerden (Mdn= 2.00) anlamlı bir şekilde daha düşüktür (Z= -2.95, p< .05, r= -

0.37). Aile eğitimine katılmamış anababaların uyuşmazlık düzeyleri ön test (Mdn= 0.50) 

ve son testleri (Mdn= 1.00) arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır, (Z= -0.27, p>

.05). Aile eğitimine katılmış anababaların toplam anababalık stres düzeyleri son testlerde 

(Mdn= 10.00) ön testlerden (Mdn= 21.50) anlamlı bir şekilde daha düşüktür, (Z= -4.21, 

p< .05, r= -0.51). Aile eğitimine katılmamış anababaların toplam anababalık stres 

düzeyleri ön test (Mdn= 10.00) ve son testleri (Mdn= 10.00) arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (Z= -0.50, p> .05). Dolayısıyla araştırmanın 1.b. denencesinin deney

grubu için doğrulandığı, kontrol grubu için doğrulanmadığı görülmüştür. Bulgular,

Çizelge 22’de görülebilir.
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Çizelge 22.  
 
Deney Grubu ve Kontrol Grubu ASA Uyuşmazlık Alt Ölçeği ve Toplam Puan Öntest-
Sontest Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Deney Grubu Kontrol Grubu 
Uyuş-
mazlık 

N S.O. S.T. Z p Uyuş-
mazlık 

N S.O. S.T. Z p 

Negatif 
Sıra 

21 14.79 310.50 -
2.95a 

.003* Negatif 
Sıra 

12 12.21 146.50 -
.27a 

.79 

Pozitif 
Sıra 

6 11.25 67.50   Pozitif 
Sıra 

11 11.77 129.50   

Eşit 5     Eşit 13     
Toplam 
ASA 

N S.O. S.T. Z p Toplam 
ASA 

N S.O. S.T. Z p 

Negatif 
Sıra 

28 18.43 516.00 -
4.21a 

.0001* Negatif 
Sıra 

18 17.14 308.50 -
.50a 

.616 

Pozitif 
Sıra 

5 9.00 45.00   Pozitif 
Sıra 

15 16.83 252.50   

Eşit 1     Eşit 3     
*p<.05 
aPozitif sıralar temeline dayalı 

 

Anababalardan, aile eğitimi öncesi ve sonrası anababalık streslerine ilişkin alınan 

ölçümlere göre, aile eğitimine katılmış anababaların eğitim sonunda anababalık stresine 

ilişkin tüm alt ölçeklerde ve toplam puanda anlamlı bir azalmanın olduğu, aile eğitimine 

katılmamış anababaların puanlarında ise anlamlı bir değişimin olmadığı gözlenmiştir. 

Buna göre 7-11 Yaş AEP’in kısa dönemde anababaların anababalıklarına ilişkin 

yetersizlik, zorluk, kayalkırıklığı, uyuşmazlık düzeyleriyle anababalık streslerini 

azaltmada etkili olduğu söylenebilir. Aile eğitiminin eğitime katılmış anababalar 

üzerindeki bu etkisinin büyüklüklükleri yetersizlik ve hayal kırıklığı için d= 0.63; zorluk, 

uyuşmazlık ve toplam stres için -0.51≥r≥-0.37 arasında hesaplanmıştır. Dolayısıyla 7-11 

Yaş AEP’in anababaların anababalıktan duydukları hayalkırıklığını ve yetersizlik algısını 

azaltmada orta düzeyde, anababalıkla ilgili zorluk, uyuşmazlık ve stres düzeylerini 

azaltma etkisinin büyük olduğu söylenebilir (Cohen, 1988). 

 

3.1.1.3. Anababalık Benlik Saygısı: AYÖ Öntest-Sontest Farkına İlişkin Bulgular 

 
Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların anababalık benlik saygısı 

AYÖ ile incelenmiştir. Ölçeğin alt ölçeklerinden alınan puanlar anababaların 

anababalıklarına ilişkin doyum ve etkililiği hakkında bilgi vermektedir. Ölçekten alınan 

toplam puan ise anababaların anababalıklarına ilişkin benlik saygısına işaret etmektedir. 
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Aile eğitimine katılmış anababaların doyum alt ölçeği ile toplam puanlarındaki ön test-

son test puan farkları normallik varsayımı karşılandığından ilişkili örneklemler için t testi

ile analiz edilmiştir. Etkililik alt ölçeğine ilişkin ön test ve son test puanları normallik 

varsayımını karşılamadığından bu iki ölçüm arasındaki fark Wilcoxon işaretli sıralar testi 

ile gözlenmiştir. Aile eğitimine katılmamış anababaların doyum, etkililik alt ölçekleri ve 

toplam puan ön test- son test puanları normal dağılım gösterdiğinden bu iki ölçüm 

arasındaki fark ilişkili örneklemler için t testi ile analiz edilmiştir. 

3.1.1.3.1. Doyum, etkililik, anababalık benlik saygısı.

Aile eğitimine katılmış anababaların algılanan anababalık etkililik düzeylerinin 

son testlerde (Mdn= 34.00) ön testlerden (Mdn= 27.00) anlamlı bir şekilde daha yüksek 

olduğu görülmüştür (Z= -4.04, p< .05, r= -.51). Aile eğitimine katılmamış anababaların 

algılanan anababalık etkililik düzeyleri ön test ( = 30.44, SE= 0.79) ve son testleri ( =

30.49, SE= 0.96) arasında -0.05, BCa %95 CI[-2.24 2.16] anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (t(38)= -0.05, p> 0.5). Elde edilen bulgular, Çizelge 23 ve Çizelge 24’te 

görülebilir.

Çizelge 23.

Deney Grubu AYÖ Etkililik Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının Karşılaştırılmasına 
İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Etkililik N S.O. S.T. Z p
Negatif Sıra 6 7.00 42.00 -4.04a .0001*

Pozitif Sıra 25 18.16 454.00
Eşit 1

*p<.05
aNegatif sıralar temeline dayalı

Çizelge 24.

Kontrol Grubu AYÖ Etkililik Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının Karşılaştırılmasına 
İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Etkililik
N=39

(SS) sd t p

Ön test 30.44 (4.94) 38 -.05 .964
Son test 30.49 (5.99)
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Aile eğitimine katılmış anababaların algılanan anababalık doyum düzeylerinin 

son testlerde ( = 44.24, SE= 1.20) ön testlerden ( = 40.12, SE= 1.33) daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Bu farklılığın -4.12, BCa %95 CI[-6.31 -2.03], anlamlı olduğu (t(33)= -3.15, 

p< .05) görülmüş ve etki büyüklüğü d=-.55 olarak hesaplanmıştır. Aile eğitimine 

katılmamış anababaların algılanan doyum düzeyleri ön test ( = 42.76, SE= 1.20) ve son 

test ( = 43.39, SE= 0.97) puanları arasında -0.63, BCa %95 CI[-2.91 1.49] anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (t(37)= 0.56, p> .05). Aile eğitimine katılmış anababaların benlik 

saygıları son testlerde ( = 77.51, SE= 1.83) ön testlerden ( = 68.30, SE= 1.81) daha 

yüksektir. Bu farklılığın -9.21, BCa %95 CI[-12.72 -5.49] anlamlı olduğu (t(32)= -5.02, p< 

.05), ve bu farka ilişkin etki büyüklüğünün d= -.87 olduğu görülmüştür. Aile eğitimine 

katılmamış anababaların benlik saygıları ön test (Mdn= 74.00) ve son testleri (Mdn= 

75.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -0.14, p> .05). Dolayısıyla 

araştırmanın 1.c. denencesinin deney grubu için doğrulandığı, kontrol grubu için 

doğrulanmadığı görülmüştür. Elde edilen bulgular Çizelge 25’te görülebilir. 

 

Çizelge 25. 
 
Deney Grubu ve Kontrol Grubu AYÖ Doyum Alt Ölçeği ve Toplam Puan Öntest-Sontest 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin t Testi Sonuçları 
Deney Grubu Kontrol Grubu 
Doyum  
N= 33 

 
(SS) 

sd t p Doyum  
N= 38 

 
(SS) 

sd t p 

Ön test 40.12 
(7.67)

32 -
3.15

.004* Ön test 42.76 
(7.42)

37 -
.56

.578 

Son test 44.24 
(6.87) 

  Son test 43.39 
(5.98) 

   

Toplam 
AYÖ  
N= 33 

 
(SS) 

sd t p Toplam  
AYÖ  
N=39 

 
(SS) 

sd t p 

Ön test 68.30 
(10.41) 

32 -
5.02 

.0001* Ön test 72.97 
(9.78) 

38 -
.13 

.901 

Son test 77.51 
(10.52) 

  Son test 73.15 
(10.40) 

   

*p<.05 
 

Anababalardan, aile eğitimi öncesi ve sonrası anababalık benlik saygısına ilişkin 

alınan ölçümlere göre, aile eğitimine katılmış anababaların eğitim sonunda anababalık 

doyumlarının, kendilerine ilişkin algıladıkları etkililik düzeylerinin ve benlik saygılarının 

anlamlı bir şekilde arttığı görülmüştür. Öte yandan aile eğitimine katılmamış 

anababaların puanlarında anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. Buna göre aile eğitiminin 
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kısa dönemde anababaların anababalıktan aldıkları doyum ve anababalıklarına ilişkin 

etkililik algılarıyla anababalık benlik saygılarını artırdığı söylenebilir. Programın 

anababaların doyum ve benlik saygısı puanlarını yükseltmedeki etki büyüklüklerinin 

sırasıyla d= -.55 ve -.87 olduğu, etkililik puanlarını artırmadaki etki büyüklüğünün r= -

.51 olduğu görülmüştür. Dolayısıyla 7-11 Yaş AEP’in anababaların anababalıktan 

aldıkları doyumu artırmada orta etki büyüklüğüne, anababalık benlik saygısını artırmada 

büyük ve etkililiklerini artırmada güçlü etki büyüklüğüne sahip olduğu söylenebilir 

(Cohen, 1988).

3.1.1.4. Anababaların Duygu Sosyalleştirme Davranışları: ÇODBÖ Öntest-Sontest 

Farkına İlişkin Bulgular

Anababaların duygu sosyalleştirme davranışlarının gözlenmesi için ‘Çocuğun 

Olumsuz Duygularıyla Baş Etme’ ölçeği kullanılmıştır. Aile eğitimine katılmış 

anababaların ön test-son test ölçümleri arasındaki farkın incelenmesinde ebeveynde 

sıkıntı ve küçümseyici tepkiler alt ölçeklerinde normal dağılım varsayımı 

karşılandığından bu alt ölçeklerin analizinde ilişkili örneklemler için t testi kullanılmıştır. 

Bu grubun cezalandırıcı tepkiler, duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkiler, duyguya odaklı 

tepkiler ve probleme odaklı tepkiler alt ölçeklerindeki ön test- sontest farkı normal 

dağılım varsayımı karşılanmadığından Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. 

Aile eğitimine katılmamış anababaların ise yalnızca cezalandırıcı tepkiler alt ölçeğinde 

normal dağılım sağlanamadığı için ön test- son test farkları Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

ile analiz edilmiş, diğer alt ölçeklerdeki verileri normal dağılımın sağlanmasından dolayı 

bu alt ölçekler düzeyinde ön test-son test farkları ilişkili örneklemler için t testi ile analiz 

edilmiştir. Elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.

3.1.1.4.1. Ebeveynde sıkıntı, cezalandırıcı tepkiler, duygu ifadesini kolaylaştırıcı 

tepkiler, duyguya odaklı tepkiler, probleme odaklı tepkiler ve küçümseyici tepkiler.

Aile eğitimine katılmış anababaların ebeveynde sıkıntı düzeyi son testlerde ( =

2.26, SE= 0.10) ön testlerden ( = 2.59, SE= 0.10) daha düşüktür. Bu farklılığın 0.33, BCa 

%95 CI[0.13 0.53] anlamlı olduğu (t(32)= 3.38, p< .05), ve bu farka ilişkin etki 

büyüklüğünün d= .59 olduğu görülmüştür. Aile eğitimine katılmamış anababaların 

ebeveynde sıkıntı düzeyleri ön test ( = 2.40, SE= 0.09) ve son testleri ( = 2.33, SE= 0.08) 
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arasında 0.07 BCa %95 CI[-0.09  0.23] anlamlı bir fark bulunmamıştır (t(35)= 0.91, p> 

.05). Aile eğitimine katılmış anababaların küçümseyici tepkileri son testlerde ( = 2.23, 

SE= 0.15) ön testlerden ( = 2.67, SE= 0.14) daha düşüktür. Bu farklılığın 0.44, BCa %95 

CI[0.14  0.73] anlamlı olduğu (t(32)= 3.03, p< .05), ve bu farka ilişkin etki büyüklüğünün 

d= .53 olduğu görülmüştür. Aile eğitimine katılmamış anabaların küçümseyici tepkileri 

de son testlerde ( = 2.65, SE= 0.14) ön testlerden ( = 2.92, SE= 0.13) daha düşüktür. Bu 

farklılığın 0.27 BCa %95 CI[0.02  0.53] anlamlı olduğu (t(35)= 2.15, p< .05), ve bu farka 

ilişkin etki büyüklüğünün d= .36 olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular Çizelge 26’da 

görülebilir. 

 

Çizelge 26.  
 
Deney Grubu ve Kontrol Grubu ÇODBÖ Ebeveynde Sıkıntı ve Küçümseyici Tepkiler Alt 
Ölçekleri Öntest-Sontest Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin t Testi Sonuçları 
Deney Grubu Kontrol Grubu 
Ebeveynde 
Sıkıntı  
N= 33 

 
(SS) 

sd t p Ebeveynde 
Sıkıntı  
N= 36 

 
(SS) 

sd t p 

Ön test 2.59 
(0.56) 

32 3.38 .002* Ön test 2.40 
(0.54) 

35 .91 .371 

Son test 2.26 
(0.60) 

   Son test 2.33 
(0.09) 

   

Küçümseyici 
Tepkiler 
N= 33 

 
(SS) 

sd t p Küçümseyici 
Tepkiler  
N= 36 

 
(SS) 

sd t p 

Ön test 2.67 
(0.78) 

32 3.03 .005* Ön test 2.92 
(0.78) 

35 2.15 .038* 

Son test 2.23 
(0.88) 

   Son test 2.65 
(0.81) 

   

*p<.05 
 

Aile eğitimine katılmış anababaların cezalandırıcı tepkileri son testlerinde (Mdn= 

1.33) ön testlerine (Mdn= 1.67) göre anlamlı olarak azalmıştır (Z= -2.96, p< .05). Bu farka 

ilişkin etki büyüklüğü r= -.37 olarak bulunmuştur. Aile eğitimine katılmamış 

anababaların ise cezalandırıcı tepkiler ön test (Mdn= 1.75) ve son testleri (Mdn= 1.50) 

arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (Z= -1.19, p> .05). Sözü edilen bulgular 

Çizelge 27’de görülebilir. 
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Çizelge 27.

Deney Grubu ve Kontrol Grubu ÇODBÖ Cezalandırıcı Tepkiler (CT) Alt Ölçeği Öntest-
Sontest Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Deney Grubu Kontrol Grubu
CT N S.O. S.T. Z p CT N S.O. S.T. Z p
Negatif
Sıra

25 15.94 398.50 -2.96a .003* Negatif
Sıra

19 17.24 327.50 -1.19a .234

Pozitif 
Sıra

6 16.25 97.50 Pozitif 
Sıra

13 15.42 200.50

Eşit 1 Eşit 4
*p<.05
aPozitif Sıralar Temeline Dayalı

Aile eğitimine katılmış anababaların duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkileri son 

testlerde (Mdn= 4.75) ön testlere göre (Mdn= 4.00) anlamlı bir şekilde yükselmiştir (Z=

-3.53, p< .05). Bu farkın etki büyüklüğü r= -.43 olarak bulunmuştur. Aile eğitimine

katılmamış anababaların duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkileri ön test ( = 3.70, 

SE=0.12) ve son testleri ( = 3.64, SE= 0.12) arasında, 0.06 BCa %95 CI[-0.16  

0.28]anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür (t(35)= 0.53, p> .05). Elde edilen 

bulgular Çizelge 28 ve 29’da görülebilir. 

Çizelge 28.

Deney Grubu ÇODBÖ Duygu İfadesini Kolaylaştırıcı Tepkiler Öntest-Sontest 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Duygu İfadesini 
Kolaylaştırıcı 
Tepkiler

N S.O. S.T. Z p

Negatif Sıra 5 13.60 68.00 -3.53a .0001*

Pozitif Sıra 26 16.46 428.00
Eşit 2

*p<.05
aNegatif Sıralar Temeline Dayalı

Çizelge 29.

Kontrol Grubu ÇODBÖ Duygu İfadesini Kolaylaştırıcı Tepkiler Öntest-Sontest 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Duygu İfadesini 
Kolaylaştırıcı 
Tepkiler N=36

(SS) sd t p

Ön test 3.70 (0.71) 35 .53 .600
Son test 3.64 (0.74)
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Aile eğitimine katılmış anabaların duyguya odaklı tepkilerinin son testlerde 

(Mdn= 4.75) ön testlere göre (Mdn= 4.42) anlamlı bir şekilde arttığı bulunmuştur (Z= -

3.519, p< .05). Bu farkın etki büyüklüğü ise r= -.45 olarak bulunmuştur. Aile eğitimine 

katılmamış anababaların duyguya odaklı tepkilerinin ön test ( = 4.18, SE= 0.09) ve son 

testleri ( = 4.25, SE= 0.10) arasındaki farkın -0.08  BCa %95 CI[-0.28  0.13] anlamlı 

olmadığı bulunmuştur (t(35)= -0.76, p> .05). Elde edilen bulgular Çizelge 30 ve Çizelge 

31’de görülebilir. 

 

Çizelge 30. 
 
Deney Grubu ÇODBÖ Duyguya Odaklı Tepkiler Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Duyguya Odaklı 
Tepkiler 

N S.O. S.T. Z p 

Negatif Sıra 7 9.86 69.00 -3.52a .0001* 

Pozitif Sıra 24 17.79 427.00   
Eşit 0     

*p<.05 
aNegatif Sıralar Temeline Dayalı 
 
 

Çizelge 31. 
 
Kontrol Grubu ÇODBÖ Duyguya Odaklı Tepkiler Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları 
Duyguya Odaklı 
Tepkiler N= 36 

 (SS) sd t p 

Ön test 4.18 (0.55) 35 -.76 .451 
Son test 4.25 (0.60)    

 

Aile eğitimine katılmış anabaların probleme odaklı tepkileri son testlerinin (Mdn= 

4.70) ön testlerden (Mdn= 4.25) anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu bulunmuştur (Z= 

-3.236, p< .05). Bu farkın etki büyüklüğünün r= -.57 olduğu görülmüştür. Aile eğitimine 

katılmamış anababaların ön test ( = 4.08, SE= 0.08) ve son testleri ( = 4.16, SE= 0.09) 

arasında -0.08 BCa %95 CI[-0.26  0.10] anlamlı bir farklılığın olmadığı bulunmuştur 

(t(35)= -0.925, p> .05). Elde edilen bulgular Çizelge 32 ve 33’te görülebilir. Dolayısıyla 

araştırmanın 1.d. nolu denencesinin deney grubu için doğrulandığı, kontrol grubunda 

küçümseyici tepkiler için doğrulanırken diğer alt boyutlarda doğrulanmadığı 

görülmüştür. 
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Çizelge 32.

Deney Grubu ÇODBÖ Probleme Odaklı Tepkiler Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Probleme Odaklı 
Tepkiler

N S.O. S.T. Z p

Negatif Sıra 7 13.00 91.00 -3.24a .001*

Pozitif Sıra 25 17.48 437.00
Eşit 0

*p<.05
aNegatif Sıralar Temeline Dayalı

Çizelge 33.

Kontrol Grubu ÇODBÖ Probleme Odaklı Tepkiler Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Probleme Odaklı 
Tepkiler N= 36

(SS) sd t p

Ön test 4.08 (0.50) 35 -.93 .361
Son test 4.16 (0.52)

Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde aile eğitimine katılmış anababaların 

eğitim sonunda sıkıntı düzeyleri, cezalandırıcı ve küçümseyici tepkileri azalmış, duygu 

ifadesini kolaylaştırıcı, duyguya odaklı ve probleme odaklı tepkileri anlamlı bir şekilde 

artmıştır. Aile eğitimine katılmamış anababaların ise son testlerde yalnızca küçümseyici 

tepkilerinin anlamlı bir şekilde azaldığı görülmüştür. Programın kısa dönemde anababalar 

üzerindeki bu etkilerin büyüklükleri incelendiğinde, 7-11 Yaş AEP’in ebeveynde sıkıntı 

ve küçümseyici tepkilerinin azalmasında etki büyüklüğünün orta düzeyde olduğu 

görülmüştür. Programın cezalandırıcı tepkileri azaltmada ve duygu ifadesini 

kolaylaştırıcı tepkileri, duyguya odaklı tepkileri ve probleme odaklı tepkileri artırmada 

ise etkisinin büyük olduğu bulunmuştur. Öte yandan aile eğitimine katılmamış 

anababaların küçümseyici tepkilerinin azalmasında etki büyüklüğü d= .36 olarak 

bulunmuş, bu büyüklüğün küçük olduğu görülmüştür (Cohen, 1988). 

3.1.1.5. Aile İşlevleri: ADÖ Öntest-Sontest Farkına İlişkin Bulgular

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların aile işlevleri Aile 

Değerlendirme Ölçeği’yle (Bulut, 1993) incelenmiştir. Ölçeğin alt ölçeklerinden alınan 

bilgiler ailelerin problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi 

gösterme, davranış kontrolü ve genel fonksiyonlar alanlarında aile işlevleri hakkında bilgi 
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vermektedir. Aile eğitimine katılmış anababaların problem çözme, duygusal tepki 

verebilme, davranış kontrolü ve genel fonksiyonlar alt ölçeklerindeki puanlar normal 

dağılım göstermediğinden ve gereken ilgiyi gösterme alt ölçeğindeki katılımcı sayısı 

30’un altında olduğundan bu alt ölçeklerin ön test- son test puan farkları Wilcoxon işaretli 

sıralar testi kullanılarak analiz edilmiştir. İletişim ve roller alt ölçekleri ön test – son test 

puan farkları ise normal dağılım gösterdiğinden ilişkili örneklemler için t testi ile 

gözlenmiştir. Aile eğitimine katılmamış anababaların ise problem çözme, iletişim, roller 

ve davranış kontrolü alt ölçeklerinden alınan puanlar normal dağılım gösterdiğinden bu 

alt ölçeklerin ön test- son test puan farkları ilişkili örneklemler için t testi ile duygusal 

tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme ve genel fonksiyonlar alt ölçeklerindeki puanlar 

normal dağılım göstermediğinden bu alt ölçeklerin ön test- son test puan farkları 

Wilcoxon işaretli sıralar testi ile analiz edilmiştir. 

 

3.1.1.5.1. Problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi 

gösterme, davranış kontrolü ve genel fonksiyonlar. 

 
Aile eğitimine katılmış anababaların problem çözme alanındaki aile işlevleri son 

testlerde (Mdn= 1.33) ön testlerden (Mdn= 1.83) anlamlı olarak daha sağlıklı duruma 

gelmiştir (Z= -2.90, p< .05, r= -.36). Aile eğitimine katılmamış anababaların problem 

çözme alanındaki aile işlevleri ön test ( = 1.66, SE= 0.07) ve son test ( = 1.77, SE= 0.08) 

puanları arasında -0.11 BCa %95 CI[-0.27 0.04] anlamlı bir fark bulunmamıştır (t(36)= -

1.38, p> .05). Ancak her iki gözlemde de problem çözme aile işlevlerinin sağlıklı olduğu 

görülmektedir ( <2.00). Elde edilen bulgular Çizelge 34 ve Çizelge 35’te incelenebilir. 

 

Çizelge 34. 
 
Deney Grubu ADÖ Problem Çözme Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Problem 
Çözme 

N S.O. S.T. Z p 

Negatif Sıra 23 15.26 351.00 -2.90a .004* 

Pozitif Sıra 6 14.00 84.00   
Eşit 3     

*p<.05 
aPozitif Sıralar Temeline Dayalı 
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Çizelge 35.

Kontrol Grubu ADÖ Problem Çözme Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Problem Çözme
N= 37

(SS) sd t p

Ön test 1.66 (0.44) 36 -1.38 .178
Son test 1.77 (0.50)

Aile eğitimine katılmış anababaların iletişim alanındaki aile işlevleri son testlerde

( = 1.51, SE= 0.07) ön testlerden ( = 1.64, SE= 0.06) anlamlı olarak 0.13, BCa %95 

CI[0.01 0.24] daha sağlıklı duruma gelmiştir (t(31)= 2.28, p< .05) ve bu etkinin büyüklüğü 

d= .40 olarak hesaplanmıştır. Aile eğitimine katılmamış anababaların iletişim alanındaki 

aile işlevleri ön test ( = 1.51, SE= 0.07) ve son testleri ( = 1.58, SE= 0.08) arasında -

0.07, BCa %95 CI[-0.17 0.04] anlamlı farklılık gözlenmemiştir (t(36)= -1.23, p> .05).

Ancak her iki gözlemde de iletişim aile işlevlerinin sağlıklı olduğu görülmektedir 

( <2.00). Aile eğitimine katılmış anababaların roller alanındaki aile işlevleri ön testlerde 

( = 2.15, SE= 0.06) düşük aile işlevine sahipken son testlerde ( = 1.93, SE= 0.08) sağlıklı 

duruma gelmiştir. Bu farklılığın 0.21, BCa %95 CI[0.12 0.31] anlamlı olduğu (t(32)=4.11, 

p< .05) ve bu etkinin büyüklüğünün d= .72 olduğu bulunmuştur. Aile eğitimine 

katılmamış anababaların roller alanındaki aile işlevi ön test ( = 1.80, SE= 0.05) ve son 

test ( = 1.78, SE= 0.05) puanları arasında 0.02 BCa %95 CI[-0.08 0.13] anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (t(35)= 0.40, p> .05). Ancak her iki gözlemde de roller aile işlevlerinin 

sağlıklı olduğu görülmektedir ( <2.00). Elde edilen bulgular Çizelge 36’da görülebilir:
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Çizelge 36.  
 
Deney Grubu ve Kontrol Grubu ADÖ İletişim ve Roller Alt Ölçekleri Öntest-Sontest 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları 
Deney Grubu Kontrol Grubu 
İletişim 
N= 32 

 
(SS) 

sd t p İletişim 
N= 37 

 
(SS) 

sd t p

Ön test 1.64 
(3.54) 

31 2.28 .029* Ön test 1.51 
(0.41) 

36 -1.23 .226

Son test 1.51 
(0.40) 

   Son test 1.58 
(0.47) 

   

Roller 
N= 33 

 
(SS) 

sd t p Roller 
N= 36 

 
(SS) 

sd t p 

Ön test 2.15 
(0.35) 

32 4.11 .0001* Ön test 1.80 
(0.30) 

35 .40 .692 

Son test 1.93 
(0.45) 

   Son test 1.78 
(0.30) 

   

*p<.05 
 

Aile eğitimine katılmış anababaların davranış kontrolü aile işlevi ön testlerde 

(Mdn= 2.22) düşük işlev gösterirken, son testlerde (Mdn= 1.89) sağlıklı duruma gelmiştir. 

Bu farklılığın anlamlı olduğu (Z= -2.38, p< .05) ve bu anlamlılığın etki büyüklüğünün r= 

-.29 olduğu bulunmuştur. Aile eğitimine katılmamış anababaların davranış kontrolü 

alanındaki aile işlevi ön test ( = 1.98, SE= 0.05) puanları sağlıklı durumdayken son test 

puanları bu işlevin ( = 2.03, SE= 0.04) düştüğünü göstermektedir. Ön test ve son testler 

arasındaki bu değişim incelendiğinde bu farklılığın -0.05, BCa %95 CI[-0.14  0.05] 

anlamlı olmadığı görülmüştür (t(34)= -1.06, p> .05). Elde edilen bulgular Çizelge 37 ve 

Çizelge 38’de görülebilir. 

 

Çizelge 37. 
 
Deney Grubu ADÖ Davranış Kontrolü Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Davranış 
Kontrolü 

N S.O. S.T. Z p 

Negatif Sıra 22 17.75 390.50 -2.38a .017* 

Pozitif Sıra 10 13.75 137.50   
Eşit 1     

*p<.05 
aPozitif Sıralar Temeline Dayalı 
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Çizelge 38.

Kontrol Grubu ADÖ Davranış Kontrolü Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Davranış 
Kontrolü
N= 35

(SS) sd t p

Ön test 1.98 (0.27) 34 -1.06 .298
Son test 2.03 (0.25)

Aile eğitimine katılmış anababaların duygusal tepki verebilme aile işlevi ön 

testleri (Mdn= 1.25) ve son testleri arasında (Mdn= 1.17) anlamlı bir farklılık yoktur (z=

-1.33, p> .05). Ancak anababaların ön test ( = 1.37, SS= 0.32) ve son test ( =1.28,

SS=0.30) puan ortalamalarına bakıldığında aile eğitimine katılmış anababaların duygusal

tepki verebilme aile işlevlerinin eğitim öncesi ve sonrasında sağlıklı olduğu 

görülmektedir. Aile eğitimine katılmamış anababaların duygusal tepki verebilme aile 

işlevi ön test (Mdn= 1.33) ve son testleri (Mdn= 1.33) arasında anlamlı farklılık 

görülmemiştir (Z= -1.23, p> .05). Aile eğitimine katılmamış anababaların ön test ( =

1.40, SS= 0.36) ve son testlerine ( = 1.46, SS= 0.35) bakıldığında anababaların duygusal 

tepki verebilme aile işlevlerinin eğitim öncesi ve sonrasında sağlıklı olduğu 

görülmektedir. Aile eğitimine katılmış anababaların gereken ilgiyi gösterme alanında aile 

işlevleri ön test (Mdn= 2.29) ve son testleri (Mdn= 2.14) arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (Z= -1,47, p> .05). Anababaların bu işlevdeki ön test ( = 2.22, SE= 0.22) 

ve son test ( = 2.13, SE= 0.27) puan ortalamalarına bakıldığında eğitim öncesi ve 

sonrasında gereken ilgiyi gösterme işlevinde anababaların düşük aile işlevine sahip 

olduğu görülmektedir. Aile eğitimine katılmamış anababaların gereken ilgiyi gösterme

alanındaki aile işlevleri ön test (Mdn= 2.14) ve son testleri (Mdn= 2.14) arasında anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (Z= -0.82, p> .05). Aile eğitimine katılmamış anababalarının da 

ön test ( = 2.16, SS= 0.28) ve son test ( = 2.13, SS= 0.31) puan ortalamalarına 

bakıldığında eğitim öncesi ve sonrasında gereken ilgiyi gösterme işlevinde anababaların 

düşük aile işlevine sahip olduğu görülmektedir. Aile eğitimine katılmış anababaların 

genel aile işlevi son testlerinde (Mdn= 1.25) ön testlerine göre (Mdn= 1.42) daha sağlıklı 

olduğu görülmektedir. Bu farklılığın anlamlı olduğu (Z= -2,25, p< .05) görülmüş ve bu 

etkinin büyüklüğü r= -.30 olduğu bulunmuştur. Aile eğitimine katılmamış anababaların 

genel aile işlevi ön test (Mdn= 1.33) ve son test (Mdn= 1.33) puanları arasında anlamlı 

bir farklılığın olmadığı görülmüştür (Z= -0.96, p> .05), (Bknz. Çizelge 39).
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Elde edilen bulgulara göre araştırmanın 1.e. nolu denencesinin deney grubunda 

problem çözme, roller, iletişim, davranış kontrolü ve genel fonksiyonlar alt boyutlarında 

doğrulandığı, duygusal tepki verebilme ve gereken ilgiyi gösterme alt boyutlarında 

doğrulanmadığı görülmüştür. Bu denencenin kontrol grubunda ise hiçbir alt boyutta 

doğrulanmadığı görülmüştür. 

Aile eğitiminin aile işlevleri üzerindeki etkisi değerlendirilirken sonuçlar iki 

şekilde ele alınmıştır. İlk olarak aile işlevleri puan ortalamalarında anlamlı bir farklılığın 

olup olmadığı incelenmiş, ikinci olarak puan ortalamaları ölçeğin el kitabında söz edildiği 

gibi puanın 2’nin üzerinde (sağlıksız işlev) ya da altında olması (sağlıklı işlev) 

bakımından değerlendirilmiştir. Anababalardan, aile eğitimi öncesi ve sonrası problem 

çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış 

kontrolü aile işlevleri ve genel fonksiyonlara ilişkin alınan ölçümlere göre, aile eğitimine 

katılmış anababaların problem çözme, iletişim, roller, davranış kontrolü aile işlevleri ve 

genel fonksiyonları anlamlı bir şekilde daha sağlıklı duruma gelmiştir. Ancak aile 

eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların bu süreçte duygusal tepki verebilme ve 

gereken ilgiyi gösterme aile işlevlerinde anlamlı bir değişimin olmadığı görülmüştür. Öte 

yandan aile eğitimine katılmış anababaların duygusal tepki verebilme aile işlevlerinin 

hem ön test hem son testlerde sağlıklı işleve sahip olduğu görülmüştür. Aile eğitimine 

katılmamış anababaların puanlarına bakıldığında ise sözü edilen aile işlevlerinde anlamlı 

bir değişime rastlanmamıştır. Ancak aile eğitimine katılmamış anababaların gereken 

ilgiyi gösterme ve davranış kontrolü aile işlevleri dışında diğer tüm aile işlevlerinde hem 

ön test hem son testte sağlıklı işlev gösterdiği bulunmuştur. Dolayısıyla aile eğitiminin 

bu eğitime katılan anababaların kısa dönemde yalnızca duygusal tepki verebilme ve 

gereken ilgiyi gösterme aile işlevlerine bir etkisi olmadığı, diğer işlevlerde etkisi olduğu 

söylenebilir. Programın aile işlevleri üzerindeki etkilerinin büyüklükleri incelendiğinde, 

7-11 Yaş AEP’in ailenin işlevlerini yerine getirebilmesi için maddi ve manevi

sorunlarının çözülebilmesini ifade eden problem çözme üzerindeki etkisinin büyüklüğü 

r= -.36, aile üyelerinin arasındaki etkili iletişimi ifade eden iletişim üzerindeki etkisinin 

büyüklüğü d= .40, ailenin tüm gereksinimlerini karşılamaya yönelik davranış kalıplarını 

ifade eden roller üzerindeki etkisinin büyüklüğü d= .72, aile üyelerinin davranışlarına 

standart koyma ve disiplin sağlama şeklini ifade eden roller üzerindeki etkisinin 

büyüklüğü r= -.29 ve ailenin genel fonksiyonları üzerindeki etkisinin büyüklüğü r= -.30 

olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre 7-11 Yaş AEP’in problem çözme, roller, 

davranış kontrolü ve genel fonksiyonlar üzerindeki etkisinin büyüklüklerinin orta 
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düzeyde, iletişim üzerindeki etkisinin büyüklüğünün ise küçük olduğu söylenebilir 

(Cohen, 1988). Anababaların aile işlevlerinin ön test ve son testlerde sağlıklı/sağlıksız 

değerlendirmeleri Çizelge 40’ta görülebilir.  

 

Çizelge 40.  
 
Aile İşlevlerinin Deney/Kontrol Gruplarında Sağlıklı/Sağlıksız İşlev Gösterme 
Bakımından Oranları 
Alt Ölçekler  Deney N (%) Kontrol N (%) 

Sağlıklı 
İşlev 

Sağlıksız 
İşlev 

Sağlıklı 
İşlev 

Sağlıksız 
İşlev 

Problem 
Çözme 

Ön test 18 (56.3) 14 (43.8) 24 (64.9) 13 (35.1) 
Son test 24 (75.0) 8 (25.0) 22 (59.5) 15 (40.5) 

İletişim Ön test 28 (87.5) 4 (12.5) 29 (78.4) 8 (21.6) 
Son test 27 (84.4) 5 (15.6) 29 (78.4) 8 (21.6) 

Roller Ön test 10 (30.3) 23 (69.7) 24 (66.7) 12 (33.3) 
Son test 19 (57.6) 14 (42.4) 25 (69.4) 11 (30.6) 

Duygusal 
Tepki 
verebilme 

Ön test 28 (93.3) 2 (6.7) 33 (89.2) 4 (10.8) 
Son test 28 (93.3) 2 (6.7) 34 (91.9) 3 (8.1) 

Gereken İlgiyi 
Gösterme 

Ön test 4 (13.8) 25 (86.2) 8 (21.6) 29 (78.4) 
Son test 6 (20.7) 23 (79.3) 7 (18.9) 30 (81.1) 

Davranış 
Kontrolü 

Ön test 12 (36.4) 21 (63.6) 15 (42.9) 20 (57.1) 
Son test 17 (51.5) 16 (48.5) 14 (40.0) 21 (60.0) 

Genel 
Fonksiyonlar 

Ön test 28 (100) 0 (0) 35 (94.6) 2 (5.4) 
Son test 27 (96.4) 1 (3.6) 33 (89.2) 4 (10.8) 

 

3.1.1.6. Çocukların Duygusal Davranışsal Sorunları: CBCL 6/18 Öntest-Sontest Farkına 

İlişkin Bulgular 

 
Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının duygusal-

davranışsal sorunlarının değerlendirilmesinde CBCL/6-18 (Achenbach ve Rescorla, 

2001) kullanılmıştır. Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının 

anksiyete/depresyon, sosyal sorunlar alt testleriyle, içe yönelim, dışa yönelim ve toplam 

problem puanları normal dağılım varsayımını karşıladığından bu gözlemlerin ön test- son 

testlerdeki puan farklılığı ilişkili örneklemler için t testi ile analiz edilmiştir. Aile 

eğitimine katılmamış anababaların çocuklarına ilişkin alınan ölçümlerdeki sosyal 

sorunlar alt testi normal dağılım gösterdiğinden bu gözleme ilişkin ön test- son testlerdeki 

puan farklılığı ilişkili örneklemler için t testi ile analiz edilmiştir. Aile eğitimine katılmış 

ve katılmamış anababaların normal dağılımı sağlamayan diğer ölçümleri ön test ve son 

test puanları arasındaki farklılık Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir.  
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3.1.1.6.1. Anksiyete/depresyon, sosyal içedönüklük/depresyon, somatik 

yakınmalar, sosyal sorunlar, düşünce sorunları, dikkat sorunları, kurallara karşı gelme

ve saldırgan davranışlar.

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının anksiyete/depresyon sorunları 

son testlerde ( = 2.94, SE= 0.36) ön testlerden ( = 5.28, SE= 0.49) daha düşüktür. Bu 

farklılığın 2.34, BCa %95 CI[1.53  3.15], anlamlı olduğu (t(31)=5.20, p< .05) görülmüş ve 

bu etkinin büyüklüğü d= 0.92 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değer programın 

çocukların anksiyete/depresyon sorunları üzerinde oldukça büyük etkisi olduğunu 

göstermektedir. Aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının anksiyete/

depresyon sorunları ön test (Mdn= 3.00) ve son testleri (Mdn= 2.00) arasında da anlamlı 

farklılık bulunmuştur (Z= -2.44, p< .05, r= -0.29). Ancak bu farkın etki büyüklüğünün 

küçük olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgular Çizelge 41 ve Çizelge 42’de 

incelenebilir.

Çizelge 41.

Deney Grubu CBCL 6/18 Anksiyete/Depresyon Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Anksiyete/
Depresyon
N= 32

(SS) sd t p

Ön test 5.28 (2.80) 31 5.20 .0001*

Son test 2.94 (2.06)
*p<.05

Çizelge 42.

Kontrol Grubu CBCL 6/18 Anksiyete/Depresyon Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Anksiyete/
Depresyon

N S.O. S.T. Z p

Negatif Sıra 21 16.67 350.00 -2.44a .015*

Pozitif Sıra 9 12.78 115.00
Eşit 6

*p<.05
aPozitif Sıralar Temeline Dayalı

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının sosyal içe dönüklük/depresyon 

ön test puanları (Mdn= 3.00) ile son test puanları (Mdn= 1.00) arasında anlamlı fark 

bulunmuştur (Z= -3.41, p< .05, r= -.43). Aile eğitimine katılmamış anababaların 
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çocuklarının da sosyal içe dönüklük/depresyon ön test puanları (Mdn= 1.00) ve son test 

puanları (Mdn= 1.00) arasında anlamlı fark bulunmuştur (Z= -2.03, p< .05, r= -.24). Aile 

eğitimine katılmış anababaların çocuklarının somatik yakınmalar ön test puanları (Mdn= 

3.00) ile son test puanları (Mdn= 1.00) arasında anlamlı fark bulunmuştur (Z= -3.50,  p< 

.05, r= -.43). Aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının somatik yakınmalar ön 

test puanları (Mdn= 1.00) ve son test puanları (Mdn= 1.00) arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır (Z= -0.03, p> .05). Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının 

düşünce sorunları ön test (Mdn= 2.00) ve son testleri (Mdn= 1.00) arasında anlamlı 

farklılık bulunmuştur (Z= -3.37, p< .05, r= -.41). Aile eğitimine katılmamış anababaların 

çocuklarının düşünce sorunları ön test (Mdn=1.00) ve son testleri (Mdn=1.00) arasında 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -2.20, p>.05). Aile eğitimine katılmış anababaların 

çocuklarının dikkat sorunları ön test (Mdn= 4.50) ve son testleri (Mdn= 2.00) arasında 

anlamlı farklılık bulunmuştur (Z= -4.66, p< .05, r= -.58). Aile eğitimine katılmamış 

anababaların çocuklarının dikkat sorunları ön test (Mdn= 4.00) ve son testleri (Mdn= 

3.00) arasında da anlamlı farklılık bulunmuştur (Z= -2.57, p< .05, r= -.29). Aile eğitimine 

katılmış anababaların çocuklarının kurallara karşı gelme sorunları ön test (Mdn= 1.00) ve 

son testleri (Mdn= 1.00) arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (Z= -2.53, p< .05, r= -

.32). Aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının kurallara karşı gelme sorunları 

ön test (Mdn=0.00) ve son testleri (Mdn= 0.00) arasında ise anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (Z= 0.00, p> .05). Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının 

saldırgan davranışlar ön testleri (Mdn= 6.00) ve son testleri (Mdn= 2.00) arasından 

anlamlı farklılık bulunmuştur (Z= -4.66, p< .05, r= -.58). Aile eğitimine katılmamış 

anababaların çocuklarının saldırgan davranışlar ön testleri (Mdn= 5.00) ve son testleri 

(Mdn= 3.00) arasında da anlamlı farklılığa rastlanmıştır (Z= -3.47, p< .05, r= -.40). Elde 

edilen bulgular Çizelge 43’te görülebilir. 
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Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının sosyal sorunları son testlerde 

( = 2.91, SE= 0.40) ön testlerden ( = 4.73, SE= 0.56) daha düşüktür. Bu farklılığın 1.82, 

BCa %95 CI[1.18  2.46], anlamlı olduğu (t(32)= 5.82, p< .05) görülmüş ve bu farklılığın 

etki büyüklüğü d= 1.01 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değer programın çocukların 

sosyal sorunları üzerinde oldukça büyük etkisi olduğunu göstermektedir. Aile eğitimine 

katılmamış anababaların çocuklarının sosyal sorunları ön testler ( = 3.47, SE= 0.40) ve 

son testler ( = 2.76, SE= 0.33) arasındaki farklılığın 0.71 BCa%95 CI[-0.13  1.55] 

anlamlı olmadığı (t(37)=1.81, p> .05) görülmüştür. Elde edilen bulgular Çizelge 44’te 

görülebilir.

Çizelge 44.

Deney Grubu ve Kontrol Grubu CBCL 6/18 Sosyal Sorunlar Alt Ölçeği Öntest-Sontest 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Deney Grubu Kontrol Grubu
Sosyal 
Sorunlar
N= 33

(SS)
sd t p Sosyal 

Sorunlar
N= 38

(SS)
sd t p

Ön test 4.73 
(3.20)

32 5.82 .0001* Ön test 3.47 
(2.47)

37 1.81 .079

Son test 2.91 
(2.31)

Son test 2.76 
(2.02)

*p<.05

3.1.1.6.2. İçe yönelim, dışa yönelim ve toplam problem.

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının içe yönelim sorunları son 

testlerde ( = 6.03, SE= 0.81) ön testlerden ( = 11.09, SE= 1.12) daha düşüktür. Bu 

farklılığın 5.06, BCa %95 CI[3.59 6.50], anlamlı olduğu (t(31)=6.43, p< .05) görülmüş ve 

bu etkinin büyüklüğü d= 1.14 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değer programın 

çocukların içe yönelim sorunlarına oldukça büyük etkisi olduğunu göstermektedir. Aile 

eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının içe yönelim sorunları ön test (Mdn= 7.00) 

ve son testleri (Mdn= 4.00) arasında da anlamlı farklılık bulunmuştur (Z= -2.14, p< .05).

Bu farklılığın hesaplanan etki büyüklüğünün ise (r= -0.25) küçük olduğu görülmektedir.

Bulgular Çizelge 45 ve Çizelge 46’da görülebilir. 
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Çizelge 45.  
 
Deney Grubu CBCL 6/18 İçe Yönelim Öntest-Sontest Puanlarının Karşılaştırılmasına 
İlişkin İlişkili Örneklemler İçin t Testi Sonuçları 
İçe Yönelim 
N= 32 

 (SS) sd t p 

Ön test 11.09 (6.35) 31 6.43 .0001* 
Son test 6.03 (4.56)    

*p<.05 
 

Çizelge 46. 
 
Kontrol Grubu CBCL 6/18 İçe Yönelim Öntest-Sontest Puanlarının Karşılaştırılmasına 
İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
İçe Yönelim N S.O. S.T. Z p 
Negatif Sıra 24 19.52 468.50 -2.14a .032* 

Pozitif Sıra 12 16.46 197.50   
Eşit 1     

*p<.05 
aPozitif Sıralar Temeline Dayalı 
 

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının dışa yönelim sorunlarının son 

testlerde ( = 4.00, SE= 0.52) ön testlerden ( = 7.71, SE= 0.76) daha düşük olduğu 

görülmüştür. Bu farklılığın, 3.71, BCa %95 CI[2.68 4.94], anlamlı olduğu (t(32)= 6.88, p< 

.05) bulunmuş ve bu farklılığın etki büyüklüğü d= 1.20 olarak hesaplanmıştır. Aile 

eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının dışa yönelim sorunları ön test (Mdn= 

6.00) ve son test (Mdn= 3.00) puanları arasında da anlamlı farklılık bulunmuştur (Z= -

3.17, p< .05). Bu farklılığın etki büyüklüğü ise r= -.37 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen 

bulgular Çizelge 47 ve 48’de görülebilir. 

 

Çizelge 47. 
 
Deney Grubu CBCL 6/18 Dışa Yönelim Öntest-Sontest Puanlarının Karşılaştırılmasına 
İlişkin İlişkili Örneklemler İçin t Testi Sonuçları 
Dışa Yönelim 
N= 33 

 (SS) sd t p 

Ön test 7.71 (4.39) 32 6.88 .0001* 
Son test 4.00 (2.99)    

*p<.05 
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Çizelge 48.

Kontrol Grubu CBCL 6/18 Dışa Yönelim Öntest-Sontest Puanlarının
Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Dışa 
Yönelim

N S.O. S.T. Z p

Negatif Sıra 26 19.54 508.00 -3.17a .002*

Pozitif Sıra 9 13.56 122.00
Eşit 2

*p<.05,
aPozitif Sıralar Temeline Dayalı

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının toplam problemleri son 

testlerde ( = 19.69, SE= 2.29) ön testlerden ( = 35.30, SE= 2.98) daha düşük olduğu 

görülmüştür. Bu farklılığın, 15.61, BCa %95 CI[11.75 19.69] anlamlı olduğu (t(31)=8.03, 

p< .05) bulunmuştur. Bu farklılığın etki büyüklüğü d= 1.41 olarak hesaplanmıştır. Aile 

eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının toplam problem ön test (Mdn= 23.00) ve 

son testleri (Mdn= 17.50) arasında da anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur (Z= -3.09, p<

.05). Bu farklılığın etki büyüklüğü ise r= -.35 olarak hesaplanmıştır. Bulgular Çizelge 49 

ve Çizelge 50’de görülebilir. 

Çizelge 49.

Deney Grubu CBCL 6/18 Toplam Problem Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler İçin t Testi Sonuçları
Toplam 
Problem
N= 32

(SS) sd t p

Ön test 35.30 (16.85) 31 8.03 .0001*

Son test 19.69 (12.97)
*p<.05

Çizelge 50.

Kontrol Grubu CBCL 6/18 Toplam Problem Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Toplam 
Problem

N S.O. S.T. Z p

Negatif Sıra 28 20.84 583.50 -3.09a .002*

Pozitif Sıra 10 15.75 157.50
Eşit 0

*p<.05
aPozitif Sıralar Temeline Dayalı
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Elde edilen bulgulara göre araştırmanın 2.a. nolu denencesinin deney grubunda 

doğrulandığı, kontrol grubunda ise anksiyete/depresyon, sosyal içedönüklük/depresyon, 

dikkat sorunları, saldırgan davranışlar, içe yönelim sorunları, dışa yönelim sorunları ile 

toplam problemde doğrulandığı ancak somatik yakınmalar, düşünce sorunları, sosyal 

sorunlar, kurallara karşı gelme alt boyutlarında doğrulanmadığı görülmüştür. Aile 

eğitimine katılmış anababaların bildirimine göre çocuklarının anksiyete/depresyon, 

sosyal içe dönüklük/depresyon, somatik yakınmalar, sosyal sorunlar, düşünce sorunları, 

dikkat sorunları, kurallara karşı gelme, saldırgan davranışlar, içe yönelim sorunları, dışa 

yönelim sorunları ve toplam problem ön test ve son test puanları anlamlı bir şekilde 

azalmıştır. Programın bu etkisinin büyüklükleri incelendiğinde, 7-11 Yaş AEP’in 

çocukların sosyal içedönüklük/depresyon (r= -.43), somatik yakınmalar (r= -.43), 

düşünce sorunları (r= -.41) ve kurallara karşı gelme (r= -.32)  sorunlarını azaltmadaki 

etkisinin büyüklüğü orta düzey olarak değerlendirilebilir. Programın çocukların 

anksiyete/depresyon (d= .92), içe yönelim (d= 1.41), dışa yönelim (d= 1.20) ve toplam 

problemlerini (d= 1.41) azaltmada ise etki büyüklüğünün oldukça büyük olduğu 

görülmüştür (Cohen, 1988). Öte yandan aile eğitimine katılmamış anababaların 

bildirimine göre çocuklarının anksiyete/depresyon, sosyal içedönüklük depresyon, 

düşünce sorunları, dikkat sorunları, saldırgan davranışlar, içe yönelim, dışa yönelim ve 

toplam problemlerinin de son testlerde anlamlı bir şekilde azaldığı görülmüştür. Bu 

anlamlı azalmanın etki büyüklükleri incelendiğinde aile eğitimine katılmış anababaların 

çocuklarındaki değişimin etki büyüklükleri kadar yüksek olmadığı görülmüştür.  

Elde edilen bulgulara göre aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının 

anksiyete/depresyon (r= -.29), sosyal içedönüklük/depresyon (r= -.24), düşünce sorunları 

(r= -.23), dikkat sorunları (r= -.29) ve içe yönelim sorunları (r= -.25) ön test ve son test 

farklarına ilişkin etki büyüklüklerinin küçük düzeyde olduğu, saldırgan davranışlar (r= -

.40), dışa yönelim sorunları (r= -.37) ve toplam problem (r= -.35) ön test-son test puan 

farklarının etki büyüklüklerinin ise orta düzeyde olduğu bulunmuştur (Cohen, 1988).  Öte 

yandan aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının düşünce sorunları, somatik 

yakınmalar, sosyal sorunlar ve kurallara karşı gelme ön test ve son test puanları arasında 

anlamlı bir farka rastlanmamıştır.  

Sonuç olarak aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının eğitim 

başlangıcında gözlenen duygusal-davranışsal sorunlar düzeyleri eğitim sonunda 

azalmıştır. Belirtilerdeki bu azalmalar bazı boyutlarda aile eğitimine katılmamış 

anababaların çocukların da da görülmüştür. Gözlenen bu sonuçlara göre aile eğitiminin 
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çocukların duygusal-davranışsal sorunlarını azaltmada kısa dönemde etkisi olduğu 

söylenebilir. Öte yandan aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının son 

testlerde bazı duygusal-davranışsal sorunlarının azalması başka bir karıştırıcı değişkenin 

varlığına işaret etmektedir. Bu durum, bulguların ilgili alanyazın ışığında yorumlandığı 

bölümde tartışılmıştır. 

3.1.1.7. Çocukların Duygu Ayarlama Becerileri: DAÖ Öntest-Sontest Farkına İlişkin 

Bulgular

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının duygu ayarlama 

becerileri Duygu Ayarlama Ölçeği (Kapçı, Uslu, Akgün ve Acer, 2009) ile gözlenmiştir. 

Ölçeğin öfkeyle tepki göstermeyi ve olumlu duyguların ayarlanamamasını gösteren 

değişkenlik/olumsuzluk ve duyguları anlama ve uyum sağlayıcı duygu ayarlamayı 

gösteren duygu ayarlama olmak üzere iki alt ölçeği bulunmaktadır. Ölçeğin toplamından 

alınan puan ise çocukların duygu ayarlama becerisini göstermektedir. Aile eğitimine 

katılmış anababaların çocuklarının değişkenlik/olumsuzluk alt ölçeğinden ve 

toplamından alınan puanların normal dağılımı sağlamasından dolayı bu puanların ön test 

ve son testlerdeki farkı ilişkili örneklemler için t testi ile analiz edilmiştir. Duygu 

ayarlama alt ölçeğindeki puanların normal dağılımı sağlayamamasından dolayı ise bu alt 

ölçeğin ön test ve son test puan farkı Wilcoxon işaretli sıralar testi ile incelenmiştir. Aile 

eğitimine katılmayan anababaların çocuklarının ise değişkenlik/olumsuz alt ölçeğindeki 

puanların normal dağılım sağlamamasından dolayı ön test son test farkı Wilcoxon işaretli 

sıralar testi ile analiz edilirken, duygu ayarlama alt ölçeği puanlarının ve ölçeğin 

toplamından alınan puanların normal dağılım varsayımını karşılamasından dolayı bu 

puanların ön test ve son test farkı ilişkili örneklemler için t testi ile analiz edilmiştir. 

3.1.1.7.1. Değişkenlik/olumsuzluk, duygu ayarlama ve toplam duygu ayarlama.

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının değişkenlik/olumsuzluk 

düzeyleri son testlerinde ( = 23.97, SE= 0.45) ön testlerinden ( = 26.48, SE= 0.76) daha 

düşüktür. Bu sonuç çocukların duygularını öfkeyle ifade etme düzeylerinin azaldığını 

göstermektedir. Bu farklılığın 2.52, BCa %95 CI[1.21  3.73] anlamlı olduğu (t(32)=3.99, 

p< .05) bulunmuş ve bu etkinin büyüklüğü  d= .69 olarak hesaplanmıştır. Aile eğitimine 

katılmamış anababaların çocuklarının değişkenlik/olumsuzluk düzeyleri ön test (Mdn=
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25.00) ve son testler (Mdn= 25.00) arasında ise anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -0.81, 

p> .05). Elde edilen bulgular Çizelge 51 ve Çizelge 52’de görülebilir. 

 

Çizelge 51. 
  
Deney Grubu DAÖ Değişkenlik/Olumsuzluk Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının 
Farkın İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları 
Değişkenlik/ 
Olumsuzluk N=33 

 (SS) sd t p 

Ön test 26.48 (4.39) 32 3.99 .0001* 

Son test 23.97 (2.57)    
 p<.05 

 

Çizelge 52.  
 
Kontrol Grubu DAÖ Değişkenlik/Olumsuzluk Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının 
Farkına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Değişkenlik/ 
Olumsuzluk 

N S.O. S.T. Z p 

Negatif Sıra 21 17.36 364.50 -.81a .416 
Pozitif Sıra 14 18.96 265.50   
Eşit 4     

aPozitif Sıralar Temeline Dayalı 
 

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının duygu ayarlama alt ölçeği 

puanları ön test (Mdn= 17.00) ve son testleri (Mdn= 16.00) arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (Z= -1.62, p> .05). Aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının 

bu alt ölçekteki ön test  ( = 17.42, SE= 0.59) ve son test ( = 17.03, SE= 0.57) puanları 

arasında da 0.39, BCa %95 CI[-0.36 1.29] anlamlı farklılık bulunmamıştır (t(37)=0.92, p> 

.05). Bulgular Çizelge 53 ve Çizelge 54’te görülebilir. 

 

Çizelge 53.  
 
Deney Grubu DAÖ Duygu Ayarlama Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının Farkına 
İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Duygu 
Ayarlama 

N S.O. S.T. Z p 

Negatif Sıra 21 13.05 274.00 -1.62a .104 
Pozitif Sıra 7 18.86 132.00   
Eşit 6     

aPozitif Sıralar Temeline Dayalı 
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Çizelge 54. 

Kontrol Grubu DAÖ Duygu Ayarlama Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının Farkına
İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Duygu Ayarlama
N= 38

(SS) sd t p

Ön test 17.42 (3.65) 37 .92 .366
Son test 17.03 (3.49)
p<.05

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının duygu ayarlama toplam 

puanları son testlerde ( = 40.18, SE= 0.91) ön testlerden ( = 43.61, SE= 1.08) daha düşük 

olduğu bulunmuştur. Bu farklılığın 3.42, BCa %95 CI[1.92 4.90], anlamlı olduğu 

(t(32)=4.49, p< .05) görülmüş ve bu farklılığa ilişkin etki büyüklüğü d= 0.78 olarak 

hesaplanmıştır. Buna göre aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının duygu 

ayarlama becerileri anlamlı bir şekilde yükselmiştir. Aile eğitimine katılmamış 

anababaların çocuklarının toplam puanları ön test ( = 43.54, SE= 1.23) ve son testler ( =

42.79, SE= 1.04) arasında 0.74, BCa %95 CI[-0.80 2.31], anlamlı farklılık bulunmamıştır 

(t(38)= 0.97, p> .05). Elde edilen bulgular Çizelge 55’te incelenebilir. Dolayısıyla 

araştırmanın 2.b. nolu denencesinin deney grubunda değişkenlik/olumsuzluk alt 

boyutuyla toplam puanda doğrulandığı anca duygu ayarlama alt boyutunda 

doğrulanmadığı görülmüştür. Öte yandan bu denence kontrol grubunda 

doğrulanmamıştır. 

Çizelge 55. 

Deney ve Kontrol Grubu DAÖ Toplam Puan Öntest-Sontest Puanlarının Farkına İlişkin 
İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Deney Grubu Kontrol Grubu
Toplam 
DAÖ 
N= 33

(SS)
sd t p Toplam 

DAÖ
N= 39

(SS)
sd t p

Ön test 43.61 
(6.20)

32 4.49 .0001* Ön test 43.54 
(7.66)

38 .97 .337

Son test 40.18 
(5.24)

Son test 42.79 
(6.51)

p<.05

Elde edilen bulgulara göre aile eğitimine katılmış anababaların bildirimine göre 

çocuklarının değişkenlik/olumsuzluk ve toplam duygu ayarlama ön test ve son test 

puanları arasında anlamlı farklılığa rastlanırken duygu ayarlama alt boyutundaki ön test 
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ve son test puanları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Öte yandan aile eğitimine 

katılmamış anababaların bildirimine göre çocuklarının değişkenlik/olumsuzluk ve duygu 

ayarlama alt boyutlarıyla duygu ayarlama toplam problem ön test ve son test puanları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Buna göre aile eğitimine katılmış 

anababaların çocukları eğitim sonunda duygu durumlarındaki salınımları, öfkeli 

tepkileriyle duygularını daha iyi ayarlamaya başlamışlardır. Dolayısıyla aile eğitiminin 

çocukların duygu ayarlama becerilerine kısa dönemde etkisi olduğu söylenebilir. Sözü 

edilen bu farkın etki büyüklüğü incelendiğinde değişkenlik/olumsuzluk (d= .69) ve 

toplam duygu ayarlama (d= .78) orta düzey olduğu görülmüştür (Cohen, 1988).  

 

3.1.1.8. Çocukların Mağduriyet Düzeyleri: ÇBYÖ-KB Öntest-Sontest Farkına İlişkin 

Bulgular 

 
Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının akran ilişkilerindeki mağduriyet 

düzeylerinin incelenmesi için ÇBYÖ-KB kullanılmıştır. ÇBYÖ-KB’nin ilişkisel 

mağduriyet, gözlenen mağduriyet ve özgeci davranış olarak üç ayrı alt ölçeği 

bulunmaktadır. Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının ilişkisel mağduriyet, 

gözlenen mağduriyet ve özgeci davranış alt ölçeklerinden alınan puanların normal 

dağılım sağlamadığından bu alt ölçeklerin ön test- son test farkı Wilcoxon işaretli sıralar 

testi ile analiz edilmiştir. Ölçeğin toplamından alınan puanların normal dağılım 

varsayımını karşılamasından dolayı toplam puan ön test-son test farkı ise ilişkili 

örneklemler için t testi ile gözlenmiştir. Aile eğitimine katılmamış anababaların 

çocuklarının ilişkisel mağduriyet ve gözlenen mağduriyet alt ölçeklerindeki puanlarının 

normal dağılımı sağlayamamasından dolayı bu alt ölçeklere ilişkin ön test-son test farkı 

Wilcoxon işaretli sıralar testi ile analiz edilirken, özgeci davranış alt ölçeği ve ölçeğin 

toplamından alınan puanın normallik varsayımını karşılamasından dolayı bu alt ölçek ve 

toplam puana ilişkin ön test ve son testlerin farkının incelenmesinde ilişkili örneklemler 

için t testi kullanılmıştır.   

 

 

 



3.1.1.8.1. İlişkisel mağduriyet, gözlenen mağduriyet, özgeci davranış ve toplam 

puan.

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının ilişkisel mağduriyet düzeyleri 

ön test (Mdn= 7.00) ve son testleri (Mdn= 7.00) arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (Z= -0.26, p> .05). Aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının 

ilişkisel mağduriyet düzeyleri ön test (Mdn= 6.00) ve son testleri (Mdn= 5.00) arasında 

da anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir (Z= -0.90, p> .05). Aile eğitimine katılmış 

anababaların çocuklarının gözlenen mağduriyet düzeyleri ön test (Mdn= 7.50) ve son 

testleri (Mdn= 6.50) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -0.67, p> .05). Aile 

eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının gözlenen mağduriyet düzeyleri son 

testlerde (Mdn= 6.00) ön testlerden (Mdn= 7.50) anlamlı olarak daha düşüktür (Z= -2.353, 

p< .05). Bu etkinin büyüklüğü r= -.28 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular Çizelge 

56’da incelenebilir.

Çizelge 56.

Deney ve Kontrol Grubu ÇBYÖ-KB İlişkisel Mağduriyet ve Gözlenen Mağduriyet Alt 
Ölçekleri Öntest-Sontest Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli 
Sıralar Testi Sonuçları
Deney Grubu Kontrol Grubu

İl
iş

ki
se

l 
M

ağ
du

ri
ye

t

N S.O. S.T. Z p

İl
iş

ki
se

l 
M

ağ
du

ri
ye

t

N S.O. S.T. Z p

Negatif
Sıra

12 11.75 141.00 -
.26b

.796 Negatif
Sıra

16 11.31 181.00 -.90a .370

Pozitif 
Sıra

12 13.25 159.00 Pozitif 
Sıra

8 14.88 119.00

Eşit 9 Eşit 11

G
öz

le
ne

n 
M

ağ
du

ri
ye

t

N S.O. S.T. Z p

G
öz

le
ne

n 
M

ağ
du

ri
ye

t

N S.O. S.T. Z p

Negatif
Sıra

12 13.29 159.50 -
.67a

.505 Negatif
Sıra

16 13.44 215.00 -
2.35a

.019*

Pozitif 
Sıra

11 10.59 116.50 Pozitif 
Sıra

7 8.71 61.00

Eşit 11 Eşit 13
*p<.05
aPozitif Sıralar Temeline Dayalı
bNegatif Sıralar Temeline Dayalı

12
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Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının özgeci davranış düzeyleri ön 

test (Mdn= 21.00) ve son testleri (Mdn= 20.00) arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (Z= -0.09, p> .05). Aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının 

özgeci davranış ön test ( = 19.65, SE= .55) ve son testleri ( = 19.59, SE= .57) arasında 

.05, BCa %95 CI[-1.03 1.15] anlamlı farklılık bulunmamıştır (t(37)= .09, p> .05). Bulgular 

Çizelge 57 ve Çizelge 58’de görülebilir.

Çizelge 57. 

Deney Grubu ÇBYÖ-KB Özgeci Davranış Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının 
Farkına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Özgeci 
Davranış

N S.O. S.T. Z p

Negatif Sıra 13 12.77 166.00 -.09a .925
Pozitif Sıra 12 13.25 159.00
Eşit 9

aPozitif Sıralar Temeline Dayalı

Çizelge 58. 

Kontrol Grubu ÇBYÖ-KB Özgeci Davranış Alt Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının 
Farkına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Özgeci Davranış 
N= 37

(SS) sd t p

Ön test 19.65 (3.35) 36 .09 .929
Son test 19.59 (3.48)

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının toplam puanla ölçülen 

mağduriyet düzeyleri ön test ( = 25.68, SE= 1.18) ve son testleri ( = 25.56, SE= 1.08) 

arasında 0.12, BCa %95 CI[-1.77 2.18] anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (t(33)= 0.12,

p> .05). Aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının mağduriyet düzeyleri ön

test ( = 24.54, SE= 0.98) ve son testleri ( = 23.31, SE= 0.85) arasında da 1.23, BCa %95 

CI[-0.70 2.99] anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (t(34)= 1.32, p> .05). Elde edilen 

bulgular Çizelge 59’da incelenebilir. Dolayısıyla araştırmanın 2.c. nolu denencesi deney 

grubu için doğrulanmazken, kontrol grubunda yalnızca gözlenen mağduriyet alt 

boyutunda doğrulanmış, diğer alt boyutlar ve toplam puan için doğrulanmadığı 

görülmüştür. 
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Çizelge 59.

Deney ve Kontrol Grubu ÇBYÖ-KB Toplam Puan Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Deney Grubu Kontrol Grubu
Toplam 
ÇBY-KB
N= 34

(SS)
sd t p Toplam 

ÇBY-KB
N= 35

(SS)
sd t p

Ön test 25.68 
(6.89)

33 .12 .908 Ön test 24.54 
(5.77)

34 1.32 .195

Son test 25.56 
(6.32)

Son test 23.31 
(5.02)

Elde edilen bulgulara göre aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının 

akranlarıyla ilişkilerindeki mağduriyet düzeylerinde eğitim sonunda değişmediği 

görülmüştür. Öte yandan aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının gözlenen 

mağduriyet düzeylerinde son testlerde anlamlı bir düşüş olduğu gözlenmiştir. Ancak bu 

düşüşün etki büyüklüğü küçük bir büyüklüğe sahiptir (Cohen, 1988). Buna göre aile 

eğitiminin çocukların akran ilişkilerindeki mağduriyet düzeylerine kısa dönemde 

etkisinin olmadığı söylenebilir.

3.1.1.9. Çocukların Saldırganlık Düzeyleri: ÇSDÖ-KB Öntest-Sontest Farkına İlişkin 

Bulgular

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının akran 

ilişkilerindeki saldırgan davranışları ÇSDÖ-KB ile gözlenmiştir. Ölçeğin ilişkisel 

saldırganlık, gözlenen saldırganlık, özgeci davranış, dahil olma ve yalnızlık olmak üzere 

beş farklı alt ölçeği bulunmaktadır. Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının 

ilişkisel saldırganlık, gözlenen saldırganlık, dahil olma ve yalnızlık alt ölçeklerindeki ve 

toplam puandaki ön test ve son test puanlarının normal dağılım varsayımını 

karşılamadığından bu alt ölçekler ve toplam puanın ön test- son test farkı Wilcoxon 

İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. Özgeci davranış alt ölçeği ön test- son test 

puanları normal dağılım gösterdiğinden iki ölçüm arasındaki fark ilişkili örneklemler için 

t testi ile incelenmiştir. Aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının ilişkisel 

saldırganlık, gözlenen saldırganlık, özgeci davranış ve yalnızlık alt ölçekleri ve toplam 

puan ön test son test puanları normal dağılımı sağlamadığından bu iki ölçüm arasındaki 

fark sözü edilen alt ölçekler ve toplam puanda Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz 

edilmiştir. Dahil olma alt ölçeği ön test son test puanları normal dağılım gösterdiğinden 



129 

 
 

kontrol grubunda bu alt ölçeğin ön test- son test farkı ilişkili örneklemler için t testi ile 

incelenmiştir. 

 

3.1.1.9.1. İlişkisel saldırganlık, gözlenen saldırganlık, özgeci davranış, dahil 

olma, yalnızlık ve toplam puan. 

 
Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının ilişkisel saldırganlık düzeyleri 

ön test (Mdn= 5.00) ve son testleri (Mdn= 5.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır 

(Z= -0.35, p> .05). Aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının ilişkisel 

saldırganlık düzeyleri ön test (Mdn= 5.00) ve son testleri (Mdn= 5.00) arasında da anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (Z= -0.04, p> .05). Aile eğitimine katılmış anababaların 

çocuklarının gözlenen saldırganlık ön test (Mdn= 3.00) ve son testleri (Mdn= 3.00) 

arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -0.88, p> .05). Aile eğitimine katılmamış 

anababaların çocuklarının ön test (Mdn= 3.00) ve son testler (Mdn= 3.00) arasında da 

anlamlı farka rastlanmamıştır (Z= -0.24, p> .05). Aile eğitimine katılmış anababaların 

çocuklarının yalnızlık düzeyleri ön test (Mdn= 2.00) ve son testleri (Mdn= 2.00) arasında 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -1.99, p> .05). Aile eğitimine katılmamış 

anababaların çocuklarının yalnızlık düzeyleri ön test (Mdn= 1.00) ve son testleri (Mdn= 

1.00) arasında da anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -0.78, p> .05). Elde edilen bulgular 

Çizelge 60’ta incelenebilir.  
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Çizelge 60.

Deney ve Kontrol Grubu ÇSDÖ-KB İlişkisel Saldırganlık, Gözlenen Saldırganlık ve 
Yalnızlık Öntest-Sontest Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli 
Sıralar Testi Sonuçları
Deney Grubu Kontrol Grubu

İl
iş

ki
se

l 
Sa

ld
ır

-
ga

n l
ık

N S.O. S.T. Z p

İl
iş

ki
se

l 
Sa

ld
ır

-
ga

n l
ık

N S.O. S.T. Z p

Negatif
Sıra

10 8.65 86.50 -.35b .728 Negatif
Sıra

13 8.00 104.00 -
.04b

.970

Pozitif 
Sıra

9 11.5
0

103.50 Pozitif 
Sıra

7 15.14 106.00

Eşit 10 Eşit 15

G
öz

le
ne

n 
Sa

ld
ır

-
ga

n l
ık

N S.O. S.T. Z p

G
öz

le
ne

n
Sa

ld
ır

-
ga

n l
ık

N S.O. S.T. Z p

Negatif
Sıra

8 8.06 64.50 -.19b .851 Negatif
Sıra

7 8.00 56.00 -
.24b

.812

Pozitif 
Sıra

8 8.94 71.50 Pozitif 
Sıra

8 8.00 64.00

Eşit 14 Eşit 18

Y
al

nı
zl

ık N S.O. S.T. Z p

Y
al

nı
zl

ık N S.O. S.T. Z p

Negatif
Sıra

13 9.96 129.50 -
1.99a

.047 Negatif
Sıra

11 12.50 137.50 -
.78a

.437

Pozitif 
Sıra

5 8.30 41.50 Pozitif 
Sıra

10 9.35 93.50

Eşit 16 Eşit 17
*p<.05
aPozitif Sıralar Temeline Dayalı
bNegatif Sıralar Temeline Dayalı

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının özgeci davranış düzeyleri ön 

test ( = 17.65, SE= 0.34) ve son testleri ( = 17.16, SE= 0.46) arasında 0.48, BCa%95 

CI[-0.27 1.34] anlamlı farklılık bulunmamıştır (t(30)= 1.15, p> .05). Aile eğitimine 

katılmamış anababaların çocuklarının özgeci davranış düzeyleri ön test (Mdn= 17.00) ve 

son testleri (Mdn= 16.00) arasında da anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -0.45, p> .05).

Elde edilen bulgular Çizelge 61 ve Çizelge 62’de görülebilir.
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Çizelge 61. 
 
Deney Grubu ÇSDÖ-KB Özgeci Davranış Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları 
Özgeci Davranış 
N= 31 

 (SS) sd t p 

Ön test 17.65 (1.87) 30 1.146 .261 
Son test 17.16 (2.56)    

 

Çizelge 62. 
 
Kontrol Grubu ÇSDÖ-KB Özgeci Davranış Öntest-Sontest Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Özgeci Davranış N S.O. S.T. Z p 
Negatif Sıra 15 16.93 254.00 -.45a .654 
Pozitif Sıra 15 14.07 211.00   
Eşit 7     

aPozitif Sıralar Temeline Dayalı 
 

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının dahil olma düzeyleri ön test 

(Mdn= 8.50) ve son testleri (Mdn= 9.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -

0.13, p> .05). Aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının dahil olma düzeyleri 

ön test ( = 8.44, SE=0.24) ve son testleri ( = 8.67, SE= 0.25) arasında -0.22, BCa%95 

CI[-0.74  0.29] da anlamlı farklılık bulunmamıştır (t(35)= -0.89, p> .05). Bulgular Çizelge 

63 ve Çizelge 64’te görülebilir. 

 

Çizelge 63. 
 
Deney Grubu ÇSDÖ-KB Dahil Olma Öntest-Sontest Puanlarının Karşılaştırılmasına 
İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Dahil Olma N S.O. S.T. Z p 
Negatif Sıra 12 9.04 108.50 -.13a .894 
Pozitif Sıra 8 12.69 101.50   
Eşit 12     

aPozitif Sıralar Temeline Dayalı 

Çizelge 64.  
 
Kontrol Grubu ÇSDÖ-KB Dahil Olma Öntest-Sontest Puanlarının Karşılaştırılmasına 
İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları 
Dahil Olma 
N= 36 

 (SS) sd t p 

Ön test 8.44 (1.46) 35 -.89 .379 
Son test 8.67 (1.51)    
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Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının saldırganlık düzeyleri ön test 

(Mdn= 27.00) ve son testleri (Mdn= 26.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z=

-0.10, p> .05). Aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının saldırganlık düzeyleri

ön test (Mdn= 27.00) ve son testleri (Mdn= 27.00) arasında da anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (Z= -0.38, p> .05). Elde edilen bulgular Çizelge 65’te incelenebilir.

ÇSDÖ-KB’ye ilişkin tüm bulgular değerlendirildiğinde araştırmanın 2.d. nolu 

denencesinin deney ve kontrol grubunun ikisinde de doğrulanmadığı görülmüştür. 

Çizelge 65.

Deney ve Kontrol Grubu ÇSDÖ-KB Toplam Puan (Saldırganlık) Öntest-Sontest 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Deney Grubu Kontrol Grubu
Toplam 
Puan

N S.O. S.T. Z p Toplam 
Puan

N S.O. S.T. Z p

Negatif
Sıra

16 12.41 198.50 -
.10b

.918 Negatif
Sıra

17 15.74 267.50 -
.38a

.701

Pozitif 
Sıra

12 17.29 207.50 Pozitif 
Sıra

14 16.32 228.50

Eşit 5 Eşit 5
aPozitif Sıralar Temeline Dayalı
bNegatif Sıralar Temeline Dayalı

Elde edilen bulgulara göre aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların 

çocuklarının akran ilişkilerindeki saldırganlık düzeylerinin son testlerde anlamlı bir 

şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Buna göre aile eğitiminin çocukların akran 

ilişkilerindeki saldırganlık düzeylerine kısa dönemde bir etkisinin olmadığı söylenebilir. 

3.1.2. Aile Eğitimine Katılmış ve Katılmamış Anababaların ve Çocuklarının Eğitim 

Sonrası Farklarına İlişkin Bulgular

Bu bölümde araştırmanın üç, dört, beş ve altıncı denencesi sınanmıştır ve elde 

edilen bulgular bu kısımda sunulmuştur. Buna göre aile eğitimine katılmış ve katılmamış 

anababaların ve çocuklarının, eğitim sonrasında aralarındaki farklılık incelenmiştir. 

Araştırmanın üç, dört, beş ve altıncı denencesi:

3. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların ön test puanları kontrol edildiğinde

son testleri arasında anlamlı fark vardır:
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3.a. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Anababalık Yetkinlik Ölçeği 

doyum alt boyutu ön test puanları kontrol edildiğinde doyum alt boyutu son testleri 

arasında anlamlı fark vardır. 

3.b. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Çocuğun Olumsuz 

Duygularıyla Başetme Ölçeği ebeveynde sıkıntı alt boyutu ön test puanları kontrol 

edildiğinde ebeveynde sıkıntı alt boyutu son testleri arasında anlamlı fark vardır. 

3.c. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Çocuğun Olumsuz 

Duygularıyla Başetme Ölçeği küçümseyici tepkiler alt boyutu ön test puanları kontrol 

edildiğinde küçümseyici tepkiler alt boyutu son testleri arasında anlamlı fark vardır. 

3.d. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Aile Değerlendirme Ölçeği 

iletişim alt boyutu ön test puanları kontrol edildiğinde iletişim alt boyutu son testleri 

arasında anlamlı fark vardır. 

3.e. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Aile Değerlendirme Ölçeği 

davranış kontrolü alt boyutu ön test puanları kontrol edildiğinde davranış kontrolü alt 

boyutu son testleri arasında anlamlı fark vardır. 

4. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının ön test puanları 

kontrol edildiğinde son testleri arasında anlamlı fark vardır: 

4.a. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının CBCL 6/18 

sosyal sorunlar alt boyutu ön test puanları kontrol edildiğinde sosyal sorunlar alt 

boyutu son testleri arasında anlamlı fark vardır. 

4.b. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Duygu 

Ayarlama Ölçeği toplam puan ön test puanları kontrol edildiğinde toplam puan son 

testleri arasında anlamlı fark vardır. 

4.c. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Çocuğun 

Bireysel Yaşantıları-Kişisel Bildirim toplam puan ön test puanları kontrol edildiğinde 

toplam puan son testleri arasında anlamlı fark vardır. 

5. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların sontest-öntest değişim puanları 

arasında anlamlı fark vardır: 

5.a. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Kısa Semptom Envanteri alt 

boyutları ve toplam puan son test-ön test değişim puanları arasında anlamlı fark 

vardır. 

5.b. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Anababalık Stres Aracı alt 

boyutları son test-ön test değişim puanları arasında anlamlı fark vardır. 
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5.c. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Anababalık Yetkinlik Ölçeği

etkililik alt boyutu ve toplam puan son test-ön test değişim puanları arasında anlamlı 

fark vardır.

5.d. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Çocuğun Olumsuz

Duygularıyla Başetme Ölçeği duyguya odaklı tepkiler, duygu ifadesini kolaylaştırıcı 

tepkiler, probleme odaklı tepkiler ve cezalandırıcı tepkiler alt boyutları son test-ön 

test değişim puanları arasında anlamlı fark vardır.

5.e. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Aile Değerlendirme Ölçeği

problem çözme, roller, gereken ilgiyi gösterme, duygusal tepki verebilme ve genel 

fonksiyonlar alt boyutları son test-ön test değişim puanları arasında anlamlı fark 

vardır.

6. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının sontest-öntest

değişim puanları arasında anlamlı fark vardır:

6.a. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının CBCL 6/18

anksiyete/depresyon, sosyal içe dönüklük/depresyon, somatik yakınmalar, düşünce 

sorunları, dikkat sorunları, kurallara karşı gelme, saldırgan davranışlar alt testleri ile 

içe yönelim, dışa yönelim ve toplam problem son test-ön test değişim puanları 

arasında anlamlı fark vardır.

6.b. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Duygu

Ayarlama Ölçeği değişkenlik/olumsuzluk ve duygu ayarlama alt boyutları son test-ön 

test değişim puanları arasında anlamlı fark vardır.

6.c. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Çocuğun

Bireysel Yaşantıları Ölçeği-Kişisel Bildirim ilişkisel mağduriyet, gözlenen 

mağduriyet ve özgeci davranış alt boyutları son test-ön test değişim puanları arasında 

anlamlı fark vardır.

6.d. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Çocuğun Sosyal

Davranışları Ölçeği-Kişisel Bildirim alt boyutları ve toplam puan son test-ön test 

değişim puanları arasında anlamlı fark vardır.



135 

 
 

3.1.2.1. Anababaların Ruhsal Belirtileri: Deney ve Kontrol Grubu KSE Eğitim Sonu 

Farkına İlişkin Bulgular 

 
Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların ruhsal belirtiler açısından 

eğitim sonrası durumlarının karşılaştırılması için anababaların alt ölçeklerdeki ön test ve 

son test puanları incelenmiştir ve puanların normallik varsayımını karşılamadığı 

görülmüştür. Bu nedenle aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların Kısa 

Semptom Envanteri alt ölçekleri ve toplam puanda sontest -öntest farkı alınarak değişim 

puanları hesaplanmıştır. Değişim puanlarının farkı iki grup düzeyinde normallik 

varsayımının karşılandığı durumlarda ilişkisiz örneklemler için t testi, karşılanmadığı 

durumlarda Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. 

 

3.1.2.1.1. Anksiyete. 

 
Aile eğitimine katılmış anababaların anksiyete değişim puanları ( = -3.32, SE= 

0.53) ve aile eğitimine katılmamış anababaların anksiyete değişim puanları ( = -0.03, 

SE= 0.35) arasında -3.29, BCa%95 CI[-4.50 -2.16], anlamlı bir şekilde fark olduğu 

görülmüştür (t(52.49)=-5.15, p< .05). Bu farkın etki büyüklüğü ise d= 1.30 olarak 

hesaplanmıştır. Buna göre aile eğitimine katılmış anababaların anksiyete düzeyleri aile 

eğitimine katılmamış anababaların anksiyete düzeylerine göre anlamlı bir şekilde daha 

fazla azalmıştır. Bu bulgu Çizelge 66’da görülebilir. 

 

Çizelge 66.  
 
Deney ve Kontrol Grubu KSE Anksiyete Değişim Puanları Farkına İlişkin İlişkisiz 
Örneklemler için t Testi Sonuçları 
Boyut N SS sd t p 
Anksiyete       

Deney 31 -3.32  (2.97) 52.49 -5.15 .0001* 
Kontrol 33 -0.03  (2.02)  

*p<0.05 
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3.1.2.1.2. Depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon, hostilite ve toplam puan.

Aile eğitimine katılmış anababaların depresyon değişim puanları (Mdn= -4.00) ve 

aile eğitimine katılmamış anababaların depresyon değişim puanları (Mdn= 0.00) arasında 

anlamlı farklılık bulunmuştur (U= 281.50, Z= -3.367, p< .05, r= -.41). Buna göre aile 

eğitimine katılmış anababaların depresyon düzeyleri aile eğitimine katılmamış 

anababaların depresyon düzeylerine göre anlamlı bir şekilde daha fazla azalmıştır. Aile 

eğitimine katılmış anababaların olumsuz benlik değişim puanları (Mdn= -3.00) ve aile 

eğitimine katılmamış anababaların olumsuz benlik değişim puanları (Mdn= 0.00) 

arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (U= 252.50, Z= -3.50, p< .05, r= -.44). Buna göre 

aile eğitimine katılmış anababaların olumsuz benlik düzeyleri aile eğitimine katılmamış 

anababaların olumsuz benlik düzeylerine göre anlamlı bir şekilde daha fazla azalmıştır. 

Aile eğitimine katılmış anababaların somatizasyon değişim puanları (Mdn= -2.00) ve aile 

eğitimine katılmamış anababaların somatizasyon değişim puanları (Mdn= 0.00) arasında 

da anlamlı farklılık bulunmuştur (U= 19.50, Z= -4.15, p< .05, r= -.52). Buna göre aile 

eğitimine katılmış anababaların somatizasyon düzeyleri aile eğitimine katılmamış 

anababaların somatizasyon düzeylerine göre anlamlı bir şekilde daha fazla azalmıştır. 

Aile eğitimine katılmış anababaların hostilite değişim puanları (Mdn= -2.00) ve aile 

eğitimine katılmamış anababaların hostilite değişim puanları (Mdn= -1.00) arasında 

anlamlı farklılık bulunmuştur (U= 301.00, Z= -2.90, p< .05, r= -.36). Buna göre aile 

eğitimine katılmış anababaların hostilite düzeyleri aile eğitimine katılmamış anababaların 

hostilite düzeylerine göre anlamlı bir şekilde daha fazla azalmıştır. Aile eğitimine katılmış 

anababaların toplam belirti değişim puanları (Mdn=-14.00) ve aile eğitimine katılmamış 

anababaların toplam belirti değişim puanları (Mdn=-1.00) arasında anlamlı farklılık 

bulunmuştur (U= 155.50, Z= -4.99, p< .05, r= -.61). Buna göre aile eğitimine katılmış 

anababaların toplam belirti puanları eğitim sonunda aile eğitimine katılmamış 

anababalara göre anlamlı bir şekilde daha fazla azalmıştır. Elde edilen bulgular Çizelge 

67’de incelenebilir. Dolayısıyla araştırmanın 5.a. nolu denencesinin doğrulandığı 

görülmüştür. 
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Çizelge 67.  
 
Deney ve Kontrol Grubu KSE Depresyon, Olumsuz Benlik, Somatizasyon, Hostilite ve 
Toplam Puan Değişim Puanları Farkına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 
Boyutlar N S.O. S.T.  U (z) p 
Depresyon      

.001* Deney 31 25.08 777.50 281.50 (-3.37) 
Kontrol 35 40.96 1433.50 

Olumsuz Benlik      
.0001* Deney 31 24.15 748.50 252.50 (-3.50) 

Kontrol 33 40.35 1331.50 
Somatizasyon      

.0001* Deney 32 22.73 727.50 199.50 (-4.15) 
Kontrol 31 41.56 1288.50 

Hostilite      
.004* Deney 28 25.25 707.00 301.00 (-2.90) 

Kontrol 37 38.86 1438.00 
Toplam Puan      

Deney 32 21.36 683.50 155.50 (-4.99) .0001* 

Kontrol 34 44.93 1527.50   
*p<0.05 

 

 Aile eğitimine katılmış anababalar ile katılmamış anababaların ruhsal 

belirtilerindeki değişimler karşılaştırıldığında aile eğitimine katılmış anababaların ruhsal 

belirtilerindeki değişimin anlamlı olarak daha fazla olduğu görülmüştür. Aile eğitimine 

katılmış anababaların ruhsal sorun belirtilerindeki bu değişimin anlamlı olarak daha fazla 

bulunmasında etki büyüklüklerine bakıldığında anksiyete (d= 1.30) ve somatizasyon (r= 

-.52) için büyük, depresyon (r= -.41), olumsuz benlik (r= -.44), hostilite (r= -.36) ve 

toplam belirti puanı (r=-.61) değişimlerindeki etki büyüklüklerinin orta olduğu 

görülmüştür (Cohen, 1988). Dolayısıyla anababaların anksiyete, depresyon, olumsuz 

benlik, somatizasyon, hostilite belirtilerinin ve toplam belirtilerinin azalmasında 

sonuçların aile eğitimine katılmış grubun lehine ve 7-11 Yaş AEP’in anababaların ruhsal 

belirtilerini azaltmada kısa dönemde etkili olduğu söylenebilir.  

 

3.1.2.2. Anababalık Stres Düzeyi: Deney ve Kontrol Grubu ASA Eğitim Sonu Farkına 

İlişkin Bulgular  

 
Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların eğitim sonrasında, 

anababalıklarına ilişkin algıladıkları stres düzeyinin karşılaştırılması için anababaların alt 

ölçeklerdeki ön test ve son test puanları incelenmiştir ve puanların normallik varsayımını 

karşılamadığı görülmüştür. Bu nedenle aile eğitimine katılmış ve katılmamış 
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anababaların Anababalık Stres Aracı alt ölçeklerinde ve toplam puanda sontest -öntest 

farkı alınarak değişim puanları hesaplanmıştır. Değişim puanlarının farkı iki grup 

düzeyinde normallik varsayımının karşılandığı durumlarda ilişkisiz örneklemler için t

testi, karşılanmadığı durumlarda Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. 

3.1.2.2.1. Zorluk.

Aile eğitimine katılmış anababaların zorluk değişim puanları ( = -3.71, SE= 0.73)

ve aile eğitimine katılmamış anababaların zorluk değişim puanları ( = -0.14, SE= 0.62)

arasında -3.57, BCa%95 CI[-5.45 -1.71], anlamlı farklılık bulunmaktadır (t(68)= -3.75, p<

.05, r=-.89). Bu farklılığa ilişkin bulgular Çizelge 68’de görülebilir. 

Çizelge 68.

Deney ve Kontrol Grubu ASA Zorluk Alt Ölçeği Değişim Puanları Farkına İlişkin 
İlişkisiz Örneklemler için t Testi Sonuçları
Alt Ölçekler N SS sd t p
Zorluk 

.0001*Deney 34 -3.71 4.25 68 -3.75
Kontrol 36 -0.14 3.71

*p<0.05

3.1.2.2.2. Yetersizlik, hayalkırıklığı, uyuşmazlık ve toplam stres.

Aile eğitimine katılmış anababaların anababalık yetersizlik değişim puanları 

(Mdn= -2.00) ve aile eğitimine katılmamış anababaların anababalık yetersizlik değişim 

puanları (Mdn= 0.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (U= 453.00, Z= -1.81, p>

.05). Aile eğitimine katılmış anababaların anababalık hayalkırıklığı değişim puanları 

(Mdn= -1.00) ve aile eğitimine katılmamış anababaların anababalık hayalkırıklığı 

değişim puanları (Mdn= 0.00) arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (U= 374.50, Z= -

2.53, p< .05, r= -.31). Buna göre aile eğitimine katılmış anababaların hayalkırıklığı 

düzeyleri aile eğitimine katılmamış anababaların hayalkırıklığı düzeylerine göre anlamlı 

bir şekilde daha fazla azalmıştır. Aile eğitimine katılmış anababaların anababalık 

uyuşmazlık değişim puanları (Mdn= -1.00) ve aile eğitimine katılmamış anababaların 

anababalık uyuşmazlık değişim puanları (Mdn= 0.00) arasında anlamlı farklılık 

bulunmuştur (U= 366.50, Z= -2.62, p< .05, r= -.32). Buna göre aile eğitimine katılmış 

anababaların anababalıklarına ilişkin uyuşmazlık düzeyleri aile eğitimine katılmamış 
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anababaların anababalık uyuşmazlık düzeylerine göre anlamlı bir şekilde daha fazla 

artmıştır. Aile eğitimine katılmış anababaların anababalık toplam stres değişim puanları 

(Mdn= -7.50) ve aile eğitimine katılmamış anababaların anababalık toplam stres değişim 

puanları (Mdn= -1.50) arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (U= 313.50, Z= -3.51, p< 

.05, r= -.42). Buna göre aile eğitimine katılmış anababaların anababalık toplam stres 

düzeyleri aile eğitimine katılmamış anababaların anababalık toplam stres düzeylerine 

göre anlamlı bir şekilde daha fazla azalmıştır. Sözü edilen bulgular Çizelge 69’da 

görülebilir. 

 

Çizelge 69.  
 
Deney ve Kontrol Grubu ASA Yetersizlik, Hayalkırıklığı, Uyuşmazlık Alt Ölçekleri ve 
Toplam Puan Değişim Puanları Farkına İlişkin Sonuçlar 
Alt Ölçekler N S.O. S.T. U (z) p 
Yetersizlik      

.070 Deney  31 30.61 949.00 453.00 (-1.81) 
Kontrol 39 39.38 1536.00 

Hayalkırıklığı      
.011* Deney  33 28.35 935.50 374.50 (-2.53) 

Kontrol 35 40.30 1410.50 
Uyuşmazlık      

.009* Deney  32 27.95 894.50 366.50 (-2.62) 
Kontrol 36 40.32 1451.50 

Toplam ASA      
.0001* Deney  34 26.72 908.50 313.50 (-3.51) 

Kontrol 36 43.79 1576.50 
*p<0.05 

 

Elde edilen bulgulara göre araştırmanın 5.b. nolu denencesinin yetersizlik alt 

boyutu için doğrulanmadığı ASA’nın diğer alt boyutları ve toplam puanı için 

doğrulandığı görülmüştür. Aile eğitimine katılmış anababalar ile katılmamış anababaların 

anababalık stresi düzeylerindeki değişimler karşılaştırıldığında anababaların anababalık 

konusunda yetersizlik duygularına ilişkin algılarında anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıştır. Öte yandan anababaların anababalıklarına ilişkin zorluk, hayal kırıklığı 

duyguları ile anababalık rolüyle uyuşamama algıları ve anababalık stres düzeylerindeki 

değişimin aile eğitimine katılmış anababaların lehine olduğu görülmüştür. Bu farkların 

etki büyüklükleri incelendiğinde, zorluk (r= -.89) için güçlü bir etki, hayalkırıklığı (r= -

.31), uyuşmazlık (r= -.32), toplam stres (r= -.42) için orta düzey etki büyüklüğü olduğu 

görülmüştür (Cohen, 1988). Dolayısıyla 7-11 Yaş AEP’in anababaların kendi 
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anababalıklarına ilişkin yetersizlik algılarına bir etkisinin olmadığı ancak anababalık 

stresini azaltmada kısa dönemde etkisi olduğu söylenebilir. 

3.1.2.3. Anababalık Benlik Saygısı: Deney ve Kontrol Grubu AYÖ Eğitim Sonu 

Farklarına İlişkin Bulgular

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların eğitim sonrasında, anababalık

benlik saygılarının karşılaştırılması için anababaların alt ölçeklerdeki ön test ve son test 

puanları incelenmiştir ve doyum alt ölçeğinin normal dağılım sağladığı görülmüştür. 

Ayrıca doyum alt ölçeğinde diğer varsayımların da karşılanmasıyla ANCOVA ile deney 

ve kontrol gruplarının ön testleri kontrol altına alınarak son testler arasındaki fark analiz 

edilmiştir. Etkililik alt ölçeği ve toplam puanlarının normallik varsayımını karşılamadığı 

görülmüştür. Bu nedenle aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların 

anababalıklarına ilişkin algıladıkları etkililik alt ölçeği ve toplam puanla hesaplanan 

anababalık benlik saygıları, sontest-öntest puan farkı alınarak değişim puanları 

hesaplanmıştır. 

3.1.2.3.1. Anababalık doyum.

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların, anababalığa ilişkin 

algıladıkları doyum ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puanları arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmamıştır (F(1, 67)= .034, p>.05). Sözü edilen bulgu Çizelge 70’te 

incelenebilir. Buna göre eğitim sonunda, aile eğitimine katılmış ve katılmamış 

anababaların anababalıktan aldıkları doyum düzeylerinin birbirine benzer olduğu 

söylenebilir. Dolayısıyla araştırmanın 3.a. denencesinin doğrulanmadığı görülmüştür. 

Çizelge 70.

Deney ve Kontrol Grubu AYÖ Doyum Alt Ölçeği Son Testler Farkına (ANCOVA) İlişkin 
Sonuçlar
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd Kareler
Ortalaması

F p

AYÖ Doyum
Öntest 641.921 1 641.921 19.63 .0001
Grup 1.124 1 1.124 .034 .854
Hata 2191.215 67 32.705
Toplam 138985.00 71
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3.1.2.3.2.Anababalık etkililik ve anababalık benlik saygısı. 
 
Aile eğitimine katılmış ( = 5.22, SE= 1.00) ve katılmamış anababaların ( = 0.05, 

SE= 1.12) anababalıklarına ilişkin algıladıkları etkililik değişim puanları arasında 5.17, 

BCa%95 CI[2.07 8.56] anlamlı farklılık bulunmuştur (t(69)=3.37, p< .05, d= .81). Buna 

göre aile eğitimine katılmış anababaların kendilerine ilişkin anababalık yetkinlik 

algılarının aile eğitimine katılmamış anababalara göre eğitim öncesinden eğitim sonrasına 

anlamlı bir şekilde daha fazla arttığı söylenebilir. Aile eğitimine katılmış ( = 9.21, SE= 

1.84) ve katılmamış anababaların ( = 0.18, SE= 1.43) toplam puanları arasında 9.03, 

BCa%95 CI[4.43 14.02] anlamlı farklılık bulunmuştur (t(70)=3.94, p< .05, d= .92). Elde 

edilen bu bulgular Çizelge 71’de incelenebilir. Dolayısıyla araştırmanın 5.c. nolu 

denencesinin doğrulandığı görülmüştür. Buna göre aile eğitimine katılmış anababaların 

anababalık benlik saygılarının aile eğitimine katılmamış anababalara göre eğitim 

öncesinden eğitim sonrasına anlamlı bir şekilde daha fazla arttığı söylenebilir.  

 

Çizelge 71.  
 
Deney ve Kontrol Grubu AYÖ Etkililik Alt Ölçeği ve Toplam Puan Değişim Puanları 
Farkına İlişkin İlişkisiz Örneklemler için t Testi Sonuçları 
Alt Ölçekler N   SS sd t p 
Etkililik       

.001* Deney  32 5.22  5.68 69 3.37 
Kontrol 39 0.05  6.98  

Toplam AYÖ       
.0001* Deney  33 9.21  10.55 70 3.94 

Kontrol 39 0.18 8.91
*p<0.05 

  

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların anababalıktan aldıkları 

doyuma ilişkin ön testten aldıkları puanlar kontrol edildiğinde eğitim sonundaki puanları 

arasında bir farkın olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla iki grubun da eğitim sonunda 

anababalıktan benzer düzeylerde doyum aldıkları söylenebilir. Ancak aile eğitimine 

katılmış ve katılmamış anababaların anababalıklarına ilişkin etkililik algıları ve benlik 

saygılarındaki değişimin aile eğitimine katılmış anababaların lehine olduğu görülmüştür. 

Dolayısıyla aile eğitimine katılmış anababaların eğitim sonunda aile eğitimine katılmamış 

anababalara göre anababalıklarına ilişkin etkililik algılarının ve anababalık benlik 

saygılarının anlamlı olarak daha fazla yükseldiği ve 7-11 Yaş AEP’in anababalık benlik 

saygısını yükseltmede kısa dönemde etkili olduğu söylenebilir. Bu farkın etki 



142

büyüklükleri incelendiğinde, etkililik (d= .81) ve benlik saygısı (d= .92) için 

büyüklüklerinin büyük olduğu görülmüştür (Cohen, 1988). 

3.1.2.4. Anababaların Duygu Sosyalleştime Davranışları: Deney ve Kontrol Grubu 

ÇODBÖ Eğitim Sonu Farkına İlişkin Bulgular

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının olumsuz 

duygularıyla baş etme becerilerini eğitim sonunda karşılaştırmak için ÇODBÖ ebeveynde 

sıkıntı ve küçümseyici tepkiler alt boyutları normallik varsayımını ve ANCOVA 

varsayımlarını karşıladığından iki grubun son testleri, ön testleri kontrol edilerek 

ANCOVA ile analiz edilmiştir. Ölçeğin cezalandırıcı tepkiler, duygu ifadesini 

kolaylaştırıcı tepkiler, duyguya odaklı tepkiler ve probleme odaklı tepkiler alt 

ölçeklerinde verilerin normal dağılım koşulunu sağlamamasından bu alt ölçeklerde iki 

grup için değişim puanları hesaplanmış ve bu değişim puanları da normal dağılım 

göstermediğinden bu alt ölçeklerdeki değişim puanları farkı Mann Whitney U testi ile 

analiz edilmiştir. 

3.1.2.4.1. Ebeveynde sıkıntı ve küçümseyici tepkiler.

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların, ebeveynde sıkıntı ön test 

puanlarına göre düzeltilmiş son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır

(F(1, 66)=2.64, p> .05). Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların, küçümseyici 

tepkiler ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puanları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (F(1, 66)= 2.36, p> .05). Elde edilen bulgular Çizelge 72’de görülebilir. 

Dolayısıyla araştırmanın 3b. ve 3c. nolu denencelerinin doğrulanmadığı görülmüştür. 
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Çizelge 72.  
 
Deney ve Kontrol Grubu ÇODBÖ Ebeveynde Sıkıntı ve Küçümseyici Tepkiler Alt 
Ölçekleri Son Testler Farkına (ANCOVA testine) İlişkin Sonuçlar 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F p 

Ebeveynde 
Sıkıntı 

     

Öntest 6.599 1 6.599 32.025 .0001 

Grup .543 1 .543 2.636 .109 
Hata 13.600 66 .206   
Toplam 384.389 69    
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F p 

Küçümseyici 
Tepkiler 

     

Öntest 13.204 1 13.204 25.208 .0001 
Grup 1.237 1 1.237 2.362 .129 
Hata 34.572 66 .524   
Toplam 464.681 69    

 

3.1.2.4.2. Cezalandırıcı tepkiler, duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkiler, duyguya 

odaklı tepkiler ve probleme odaklı tepkiler. 

 
Aile eğitimine katılmış anababaların cezalandırıcı tepkiler değişim puanları 

(Mdn= -0.17) ve aile eğitimine katılmamış anababaların cezalandırıcı tepkiler değişim 

puanları (Mdn= -0.09) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (U= 458.50, Z= -1.45, p> 

.05). Aile eğitimine katılmış anababaların duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkiler değişim 

puanları (Mdn= 0.42) ve aile eğitimine katılmamış anababaların duygu ifadesini 

kolaylaştırıcı tepkiler değişim puanları (Mdn= -0.04) arasında ise anlamlı farklılık 

bulunmuştur (U= 316.50, Z= -3.34, p< .05, r= -.40). Aile eğitimine katılmış anababaların 

duyguya odaklı tepkiler değişim puanları (Mdn= 0.25) ve aile eğitimine katılmamış 

anababaların duyguya odaklı tepkiler değişim puanları (Mdn= 0.04) arasında anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (U= 411.50, Z= -1.85, p> .05). Aile eğitimine katılmış 

anababaların probleme odaklı tepkiler değişim puanları (Mdn= 0.34) ve aile eğitimine 

katılmamış anababaların probleme odaklı tepkiler değişim puanları (Mdn= 0.00) arasında 

ise anlamlı farklılık bulunmuştur (U=399.50, Z=-2.17, p< .05, r= -.26). Elde edilen 

bulgular Çizelge 73’te görülebilir. Dolayısıyla araştırmanın 5.d. nolu denencesinin 

ÇODBÖ cezalandırıcı tepkiler ve duyguya odaklı tepkiler alt boyutları için 

doğrulanmadığı, duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkiler ve probleme odaklı tepkiler için 

doğrulandığı görülmüştür.  
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Çizelge 73.

Deney ve Kontrol Grubu ÇODBÖ Cezalandırıcı Tepkiler, Duygu İfadesini Kolaylaştırıcı 
Tepkiler, Duyguya Odaklı Tepkiler ve Probleme Odaklı Tepkiler Alt Ölçekleri ve Toplam 
Puan Değişim Puanları Farkına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları
Alt Ölçekler N S.O S.T U (z) p
Cezalandırıcı
Tepkiler

.148Deney 32 30.83 986.50 458.50 (-1.45)
Kontrol 36 37.76 1359.50

Duygu İfadesini 
Kolaylaştırıcı 
Tepkiler .001*

Deney 33 43.41 1432.50 316.50 (-3.34)
Kontrol 36 27.29 982.50

Duyguya
Odaklı Tepkiler

.065Deney 31 38.73 1200.50 411.50 (-1.85)
Kontrol 36 29.93 1077.50

Probleme
Odaklı Tepkiler

.030*Deney 32 40.02 1280.50 399.50 (-2.17)
Kontrol 36 29.60 1065.50

*p<0.05

Elde edilen bulgulara göre eğitim sonunda aile eğitimine katılmış ve katılmamış 

anababaların arasında yalnızca duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkiler ve probleme odaklı 

tepkiler bakımından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu alt ölçeklerdeki değişim 

puanları incelendiğinde aile eğitimine katılmış anababaların duygu ifadesini kolaylaştırıcı 

ve probleme odaklı tepkilerinin aile eğitimine katılmamış anababaların bu boyutlardaki 

tepkilerine göre anlamlı olarak daha fazla artmıştır. Sözü edilen farkların etki 

büyüklükleri incelendiğinde, duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkiler (r= .40) için orta, 

probleme odaklı tepkiler için (r= -.26) küçük etki büyüklüklerinin olduğu görülmüştür 

(Cohen, 1988). Dolayısıyla 7-11 Yaş AEP’in anababaların duygu ifadesini kolaylaştırıcı 

tepkilerini ve probleme odaklı tepkilerini artırmada kısa dönemde etkisi olduğu 

söylenebilir. 
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3.1.2.5. Aile İşlevleri: Deney ve Kontrol Grubu ADÖ Eğitim Sonu Farkına İlişkin 

Bulgular 

 
Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların eğitim sonrası aile işlevlerinin 

incelenmesi için her iki grubun verileri de varsayımlar bakımından incelenmiştir. 

ADÖ’nün problem çözme, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme ve 

genel fonksiyonlar alt ölçeklerinde verilerin ANCOVA varsayımlarını 

karşılamamasından dolayı her bir alt ölçekte aile eğitimine katılmış ve katılmamış 

anababaların son test-ön test farkları alınarak hesaplanan değişim puanları arasındaki 

fark, normal dağılımın sağlanması durumunda ilişkisiz örneklemler için t testi, normal 

dağılımın sağlanmaması durumunda Mann Whitney U testi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Ölçeğin iletişim ve davranış kontrolü alt ölçeğinde gerekli varsayımların 

karşılanmasından dolayı aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların sözü edilen 

alt ölçeklerde ön testleri kontrol edilerek son testleri arasındaki fark ANCOVA ile analiz 

edilmiştir. 

 

3.1.2.5.1. İletişim ve davranış kontrolü. 
 
Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların iletişim aile işlevleri ön test 

puanlarına göre düzeltilmiş son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur 

(F(1, 66)= 4.88, p< .05, 2 = 0.07). Buna göre eğitim sonunda her iki grubun da sözü edilen 

aile işlevinin sağlıklı olmasına karşın aile eğitimine katılmış anababaların iletişim aile 

işlevlerinin aile eğitimine katılmamış anababalara göre anlamlı olarak daha sağlıklı 

duruma geldiği görülmektedir. Sözü edilen etkinin büyüklüğünün ise orta olduğu 

görülmektedir. Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların davranış kontrolü aile 

işlevleri ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puanları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (F(1, 65)=3.72, p> .05, 2 =0.05). Bulgular Çizelge 74’te sunulmuştur. Buna 

göre eğitim sonunda iki grup arasında farklılık yoktur. Dolayısıyla araştırmanın 3.d. nolu 

denencesi doğrulanırken, 3.e. nolu denencesi doğrulanmamıştır. Ancak aile eğitimine 

katılmış anababaların ön test ( = 2.13, SS= 0.33) ve son test puan ortalamalarıyla ( = 

1.97, SS= 0.38) aile eğitimine katılmamış anababaların ön test ( = 1.98, SS= 0.27) ve son 

test puan ortalamalarına ( = 2.03, SS= 0.25) bakıldığında aile eğitimine katılmış 

anababaların davranış kontrolü aile işlevleri eğitim öncesi düşük işlev gösterirken eğitim 

sonrası sağlıklı işlev göstermeye başlamıştır. Aile eğitimine katılmamış anababaların ise 
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sözü edilen aile işlevleri eğitim öncesi sağlıklı işleve sahipken eğitim sonrası düşük işlev 

göstermeye başlamıştır (bknz. Çizelge 40).

Çizelge 74.

Deney ve Kontrol Grubu ADÖ İletişim ve Davranış Kontrolü Son Testler Farkına 
(ANCOVA) İlişkin Sonuçlar
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd Kareler
Ortalaması

F p

İletişim
Öntest 6.377 1 6.377 63.654 .0001
Grup .489 1 .489 4.882 .031*

Hata 6.612 66 .100
Toplam 177.975 69
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd Kareler
Ortalaması

F p

Davranış 
Kontrolü
Öntest 1.443 1 1.443 18.145 .0001
Grup .296 1 .296 3.716 .058
Hata 5.170 65 .080
Toplam 279.123 68

*p<0.05

3.1.2.5.2. Problem çözme ve duygusal tepki verebilme.

Aile eğitimine katılmış anababaların problem çözme aile işlevleri değişim 

puanları ( = -0.28, SE= 0.08) ve aile eğitimine katılmamış anababaların problem çözme 

aile işlevleri değişim puanları ( = 0.11, SE= 0.08) arasında -0.39, BCa%95 CI[-0.61 -

0.16] anlamlı farklılık bulunmuştur (t(67)= -3.42, p< .05, d= -.83). Buna göre eğitim 

sonrası, aile eğitimine katılmış anababaların problem çözme aile işlevlerinin aile 

eğitimine katılmamış anababalara göre anlamlı olarak sağlıklı yönde daha fazla gelişim 

gösterdiği söylenebilir.  Aile eğitimine katılmış anababaların duygusal tepki verebilme 

aile işlevleri değişim puanları ( = -0.05, SE= 0.07) ve aile eğitimine katılmamış 

anababaların duygusal tepki verebilme aile işlevleri değişim puanları ( =0.05, SE=0.05) 

arasında -0.10, BCa%95 CI[-0.28 0.07] anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (t(65)= -1.21, 

p> .05). Bulgular Çizelge 75’te görülebilir. Aile eğitimine katılmış anababaların duygusal

tepki verebilme ön test ( = 1.37, SS= 0.32) ve son test ortalamalarıyla ( = 1.28, SS=

0.30) aile eğitimine katılmamış anababaların ön test ( = 1.40, SS= 0.36) ve son test 
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ortalamalarına ( = 1.46, SS= 0.35) bakıldığında her iki grubun da duygusal tepki 

verebilme aile işlevlerinin sağlıklı olduğu görülmektedir ( <2.00).  

 

Çizelge 75.  
 
Deney ve Kontrol Grubu ADÖ Problem Çözme ve Duygusal Tepki Verebilme Alt 
Ölçekleri Değişim Puanları Farkına İlişkin Sonuçlar 
Alt Ölçekler N   SS sd t p 
Problem Çözme       

.001* Deney  32 -0.28  0.46 67 -3.42 
Kontrol 37 0.11  0.48  

Duygusal tepki 
verebilme 

      
 

.100 Deney  30 -0.05  0.40 65 -1.67 
Kontrol 37 0.05  0.28  

*p<0.05 

 

3.1.2.5.3. Gereken ilgiyi gösterme, roller ve genel fonksiyonlar. 
 
Aile eğitimine katılmış anababaların gereken ilgiyi gösterme aile işlevleri değişim 

puanlarıyla (Mdn= -0.14) aile eğitimine katılmamış anababaların gereken ilgiyi gösterme 

aile işlevleri değişim puanları (Mdn= 0.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (U= 

452.50, Z= -1.10, p> .05). Aile eğitimine katılmış anababaların gereken ilgiyi gösterme 

ön test ( = 2.22, SS= 0.22) ve son test ortalamalarıyla ( = 2.13, SS= 0.27) aile eğitimine 

katılmamış anababaların ön test ( = 2.16, SS= 0.28) ve son test ortalamalarına ( = 2.13, 

SS= 0.31) bakıldığında her iki grubun da gereken ilgiyi gösterme aile işlevlerinin düşük 

olduğu görülmektedir ( >2.00). Aile eğitimine katılmış anababaların roller aile işlevi 

değişim puanları (Mdn= -0.18) ile aile eğitimine katılmamış anababaların roller aile işlevi 

değişim puanları (Mdn= 0.00) arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (U= 359.00, Z= -

2.83, p< .05, r= -.34). Sözü edilen bulgular Çizelge 76’da incelenebilir. Elde edilen 

bulgulara göre araştırmanın 5.e. nolu denencesinin ADÖ duygusal tepki verebilme ve 

gereken ilgiyi gösterme alt boyutları için doğrulanmadığı, problem çözme, roller ve genel 

fonksiyonlar alt boyutlarında doğrulandığı görülmüştür.  
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Çizelge 76.

Deney ve Kontrol Grubu ADÖ Gereken İlgiyi Gösterlme, Roller, Genel Fonksiyonlar 
Değişim Puanları Farkına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları
Alt Ölçekler N S.O. S.T. U (z) p
Gereken İlgiyi 
Gösterme

.274Deney 29 30.60 887.50 452.50 (-1.10)
Kontrol 37 35.77 1323.50

Roller
.005*Deney 33 27.88 920.00 359.00 (-2.83)

Kontrol 36 41.53 1495.00
Genel
Fonksiyonlar

.014*Deney 28 26.38 738.50 332.50 (-2.47)
Kontrol 37 38.01 1406.50

*p<0.05

İki grubun değişim puanlarına bakıldığında aile eğitimine katılmış anababa 

grubunda daha fazla değişim olduğu görülmektedir. Aile eğitimine katılmış anababaların 

ön test ( = 2.15, SS= 0.35) ve son test ( = 1.93, SS= 0.45) puanları ile aile eğitimine 

katılmamış anababaların ön test ( = 1.80, SS= 0.30) ve son test ( = 1.78, SS= 0.30) 

puanlarına bakıldığında, aile eğitimine katılmış anababaların roller aile işlevleri düşük 

işlev gösterirken eğitim sonrası sağlıklı duruma gelerek gelişim göstermiştir. Aile 

eğitimine katılmamış anababaların ise roller aile işlevi hem ön testlerde hem son testlerde 

sağlıklı işleve işaret etmektedir. Ancak eğitim süresi içerisinde bu işlevlerinde anlamlı bir 

değişim olmamıştır. Aile eğitimine katılmış anababaların aile genel fonksiyonları değişim 

puanları (Mdn= -0.13) ve aile eğitimine katılmamış anababaların aile genel fonksiyonları 

değişim puanları (Mdn= 0.00) arasında anlamlı farklılık bulunmuştur, U= 332.50, z= -

2.47, p= 0.014, r= -.31. Buna göre aile eğitimine katılmış anababaların aile genel 

fonksiyonları ön test puan ortalamaları ( = 1.42, SS= 0.21) ve son test puan ortalamaları 

( = 1.31, SS= 0.29) ile aile eğitimine katılmamış anababaların ön test puan ortalamaları 

( =1.38, SS= 0.30) ve son test puan ortalamaları ( = 1.45, SS= 0.36) incelendiğinde, her 

iki grubun da ön test ve son test puan ortalamalarında aile genel fonksiyonlarının sağlıklı 

olduğu ve son testlerinde daha sağlıklı duruma geldiği ancak aile eğitimine katılmış 

anababalardaki değişimin anlamlı olarak daha fazla olduğu görülmektedir. 

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların iletişim ve davranış kontrolü 

ön testleri kontrol edildiğinde iletişim son testleri arasında anlamlı farkın olduğu, davranış 

kontrolü son testleri arasında anlamlı farkın bulunmadığı görülmüştür. İletişim işlevleri 
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son testleri incelendiğinde aile eğitimine katılmış anababaların ailelerinin bu alt boyutta 

daha sağlıklı işleve sahip olduğu görülmüştür. Davranış kontrolü alt boyutunda iki grup 

arasında bir farklılık olmamasına karşın son testten aldıkları puanlar incelendiğinde aile 

eğitimine katılmış anababaların ailelerinin davranış kontrolü aile işlevlerinin sağlıklı, aile 

eğitimine katılmamış anababaların ailelerinin düşük işleve sahip olduğu görülmüştür. 

Aile eğitimine katılmış anababalar ile katılmamış anababaların problem çözme, duygusal 

tepki verebilme, roller alt boyutlarındaki aile işlevleriyle genel fonksiyonlarındaki 

değişim karşılaştırıldığında, aile eğitimine katılmış anababaların problem çözme, roller 

alt boyutlarındaki ve genel fonksiyonlar aile işlevlerinde anlamlı olarak daha fazla 

değişim olmuştur. Sözü edilen bu farkın etki büyüklükleri incelendiğinde problem çözme 

(d= -.83) için büyük etki büyüklüğü, roller (r= -.34) ve genel işlevler (r= -.31) için orta 

düzeyde bir etki büyüklüğü olduğu görülmüştür (Cohen, 1988). Bu değişimlerde de aile 

eğitimine katılmış anababaların ailelerinin bu işlevlerde daha sağlıklı duruma geldiği 

görülmüştür. Öte yandan iki grubun duygusal tepki verebilme ve gereken ilgiyi gösterme 

aile işlevlerindeki değişim arasında fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla 7-11 Yaş AEP’in 

kısa dönemde duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme ve davranış kontrolü aile 

işlevlerini geliştirmede etkisi bulunmazken, problem çözme, roller, iletişim aile işlevleri 

ve genel fonksiyonları geliştirmede etkili olduğu söylenebilir.  

 

3.1.2.6. Çocukların Duygusal Davranışsal Sorunları: Deney ve Kontrol Grubu CBCL 

6/18 Eğitim Sonu Farkına İlişkin Bulgular 

 
Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların eğitim sonrasında, 

çocuklarının duygusal-davranışsal sorunlarının karşılaştırılması için CBCL (6/18) sosyal 

sorunlar alt ölçeğindeki verilerin ilgili varsayımları karşılamasından dolayı ANCOVA 

kullanılmıştır. Öte yandan diğer alt testler ve içe yönelim, dışa yönelim ve toplam 

problem alt ölçeklerinin normallik varsayımını karşılamadığı görülmüştür. Bu nedenle 

aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocukların duygusal-davranışsal 

sorunlarına ilişkin CBCL (6/18) sosyal sorunlar haricindeki alt testlerinde ve toplam 

problemde değişim puanları hesaplanmıştır. Değişim puanlarının farkı, iki grubun 

değişim puanlarının da normallik varsayımını karşıladığı durumlarda ilişkisiz 

örneklemler için t testi, karşılamadığı durumlarda Mann Whitney U testi ile analiz 

edilmiştir. 
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3.1.2.6.1. Anksiyete/Depresyon.

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının anksiyete/depresyon değişim 

puanları ( = -0.13, SE= 0.43) ve aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının 

anksiyete/depresyon değişim puanları ( = -0.39, SE= 0.41) arasında 0.26, BCa%95 CI[-

0.96  1.59] anlamlı farklılık bulunmamıştır (t(66)= 0.45, p> .05). Sözü edilen bulgu Çizelge 

77’de incelenebilir. 

Çizelge 77.

Deney ve Kontrol Grubu CBCL 6/18 Anksiyete/Depresyon Değişim Puanı İlişkisiz
Örneklemler için t Testi Sonuçları
Alt Ölçekler N SS sd t p
Ansiyete/Depresyon

.658Deney 32 -0.13 2.45 66 0.45
Kontrol 36 -0.39 2.44

3.1.2.6.2. Sosyal sorunlar.

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının sosyal sorunlar 

ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puanları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (F(1, 68)= 1.45, p> .05). Dolayısıyla araştırmanın 4a. nolu denencesi 

doğrulanmamıştır. Bu bulgu Çizelge 78’de görülebilir.

Çizelge 78.

Deney ve Kontrol Grubu CBCL 6/18 Sosyal Sorunlar ANCOVA Sonuçları
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd Kareler
Ortalaması

F p

Sosyal 
Sorunlar
Öntest 138.941 1 138.941 51.726 .0001
Grup 3.905 1 3.905 1.454 .232
Hata 182.655 68 2.686
Toplam 891.00 71
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3.1.2.6.3. Sosyal içedönüklük/depresyon, somatik yakınmalar, düşünce sorunları, 

dikkat sorunları, kurallara karşı gelme, saldırgan davranışlar, içe yönelim sorunları, dışa 

yönelim sorunlar ve toplam problem. 

 
Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının sosyal içedönüklük değişim 

puanları (Mdn= -1.00) ve aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının sosyal 

içedönüklük değişim puanları (Mdn= 0.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (U= 

430.00, Z= -2.00, p> .05). Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının somatik 

yakınmalar değişim puanları (Mdn= -1.00) ve aile eğitimine katılmamış anababaların 

çocuklarının somatik yakınmalar değişim puanları (Mdn= 0.00) arasında ise anlamlı 

farklılık bulunmuştur (U= 344.50, Z= -3.07, p< .05, r= -.37). Aile eğitimine katılmış 

anababaların çocuklarının düşünce sorunları değişim puanları (Mdn= -1.00) ve aile 

eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının düşünce sorunları değişim puanları 

(Mdn= 0.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (U= 486.00, Z= -1.52, p> .05). Aile 

eğitimine katılmış anababaların çocuklarının dikkat sorunları değişim puanları (Mdn= -

2.00) ve aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının dikkat sorunları değişim 

puanları (Mdn= -1.00) arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (U= 417.00, Z= -2.28, p< 

.05, r=-.27). Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının kurallara karşı gelme 

değişim puanları (Mdn= 0.00) ve aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının 

kurallara karşı gelme değişim puanları (Mdn= 0.00) arasında anlamlı farklılık 

bulunmuştur (U= 361.50, Z= -2.20, p< .05, r= -.28). Aile eğitimine katılmış anababaların 

çocuklarının saldırgan davranışlar değişim puanları (Mdn= -3.00) ve aile eğitimine 

katılmamış anababaların çocuklarının saldırgan davranışlar değişim puanları (Mdn= -

2.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (U= 479.00, Z= -1.37, p> .05).  Aile 

eğitimine katılmış anababaların çocuklarının içe yönelim sorunları değişim puanları 

(Mdn= -5.00) ve aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının içe yönelim 

sorunları değişim puanları (Mdn= -1.00) arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (U= 

333.50, Z= -3.12, p< .05, r= -.38). Buna göre eğitim sonrası aile eğitimine katılmış 

anababaların çocuklarının içe yönelim sorunları aile eğitimine katılmamış anababaların 

çocuklarının içe yönelim sorunlarına göre anlamlı bir şekilde daha fazla azalmıştır. Aile 

eğitimine katılmış anababaların çocuklarının dışa yönelim değişim puanları (Mdn= -4.00) 

ve aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının dışa yönelim değişim puanları 

(Mdn= -2.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (U= 453.00, Z= -1.86, p> .05). 

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının toplam problem değişim puanları 
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(Mdn= -16.00) ve aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının toplam problem 

değişim puanları (Mdn= -4.50) arasında ise anlamlı farklılık bulunmuştur (U= 380.50, Z=

-2.68, p< .05, r= -.32). Buna göre eğitim sonrası aile eğitimine katılmış anababaların

çocuklarının toplam problemleri aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının 

toplam problemlerine göre anlamlı bir şekilde daha fazla azalmıştır. Elde edilen bu 

bulgular Çizelge 79’da incelenebilir. Bulgular değerlendirildiğinde araştırmanın 6.a. nolu 

denencesinin anksiyete/depresyon, sosyal içe dönüklük/depresyon, düşünce sorunları, 

saldırgan davranışlar ve dışa yönelim alt boyutlarında doğrulanmadığı, somatik 

yakınmalar, dikkat sorunları, kurallara karşı gelme, içe yönelim sorunları alt boyutlarında 

ve toplam problemde doğrulandığı görülmüştür. 
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Çizelge 79.  
 
Deney ve Kontrol Grubu CBCL 6/18 Sosyal İçedönüklük/Depresyon, Somatik 
Yakınmalar, Düşünce Sorunları, Dikkat Sorunları, Kurallara Karşı Gelme, Saldırgan 
Davranışlar, İçe Yönelim, Dışa Yönelim ve Toplam Problem Değişim Puanları Farkına 
İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 
Alt Ölçekler N S.O. S.T. U (z) p 
Sosyal içe 
dönüklük/ 
depresyon 

     

Deney  32 30.13 964.00 430.00 (-2.00) .055 
Kontrol 37 39.22 1451.00   

Somatik  
Yakınmalar 

     

Deney  33 27.44 905.50 344.50 (-3.07) .002* 
Kontrol 36 41.93 1509.50   

Düşünce 
Sorunları 

     

Deney  33 31.73 1047.00 486.00 (-1.52) .129 
Kontrol 37 38.86 1438.00   

Dikkat  
Sorunları 

     

Deney  32 29.53 945.00 417.00 (-2.28) .023* 
Kontrol 38 40.53 1540.00   

Kurallara Karşı 
Gelme 

     

Deney  32 27.80 889.50 361.50 (-2.20) .028* 
Kontrol 32 37.20 1190.50   

Saldırganlık 
Davranışları 

     

Deney  32 31.47 1007.00 479.00 (-1.37) .171 
Kontrol 37 38.05 1408.00   

İçe  
Yönelim 

     

         Deney  32 26.92 861.50 333.50 (-3.12) .002* 
       Kontrol 37 41.99 1553.50   

Dışa  
Yönelim 

     
.063 

         Deney  33 30.73 1014.00 453.00 (-1.86) 
       Kontrol 37 39.76 1471.00 

Toplam  
Problem 

     

         Deney  32 28.39 908.50 380.50 (-2.68) .007* 
       Kontrol 37 41.49 1576.50   

*p<0.05 

 

 Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların bildirimine göre çocuklarının 

sosyal sorunlar alt boyutu ön testleri kontrol edildiğinde son testleri arasında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmamıştır. Dolayısıyla iki grubun çocuklarının benzer düzeyde sosyal 

sorunlar gösterdiği görülmüştür. İki grubun çocuklarının anksiyete/depresyon, sosyal 
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içedönüklük/depresyon, düşünce sorunları, saldırganlık davranışı ve dışa yönelim 

sorunları konusunda da benzer değişimler gözlenmiş ve bu değişimlerin arasında anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. Öte yandan aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının 

somatik yakınmalar, dikkat sorunları, kurallara karşı gelme ve içe yönelim sorunlarıyla 

toplam problem değişim puanlarının aile eğitimine katılmamış anababaların 

çocuklarından anlamlı olarak daha fazla olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu sorun 

alanlarında aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının gösterdiği problemlerin

anlamlı olarak daha fazla azaldığı 7-11 Yaş AEP’in bu alanlarda kısa dönemde etkisi 

olduğu söylenebilir. Sözü edilen bu farkların etki büyüklükleri incelendiğinde, dikkat 

sorunları (r=-.27) ve kurallara karşı gelme (r= -.28) için küçük, somatik yakınmalar (r= -

.37), içe yönelim sorunları (r= -.38) ve toplam problem (r= -.32) için orta büyüklükte 

olduğu görülmüştür (Cohen, 1988). 

3.1.2.7. Çocukların Duygu Ayarlama Becerileri: Deney ve Kontrol Grubu DAÖ Eğitim 

Sonu Farkına İlişkin Bulgular

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının eğitim sonrası 

duygu ayarlama becerileri arasındaki farkın gözlenmesi için her iki grubun ön test ve son 

test verileri incelenmiş ve değişkenlik/olumsuzluk ile duygu ayarlama alt ölçeklerinde 

verilerin gerekli varsayımların karşılanmamasından dolayı son testlerden ön testlerin 

farkı alınarak hesaplanan değişim puanları farkı analiz edilmiştir. Her iki grubun her iki 

alt ölçekte değişim puanlarının normal dağılımı sağlamasından dolayı bu alt ölçeklerdeki 

değişim farkı ilişkisiz örneklemler için t testi ile analiz edilmiştir. İki grubun eğitim 

sonunda ölçeğin toplamından aldıkları puanın karşılaştırılmasında ise gerekli 

varsayımların karşılanmasından dolayı ANCOVA kullanılmıştır.

3.1.2.7.1. Değişkenlik/olumsuzluk ve duygu ayarlama.

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının değişkenlik/olumsuzluk 

değişim puanları ( = -2.51, SE= 0.63) ve aile eğitimine katılmamış anababaların 

çocuklarının değişkenlik/olumsuzluk değişim puanları ( = -0.54, SE= 0.65) arasında -

1.98, BCa%95 CI[-3.85 -0.14] anlamlı fark bulunmuştur (t(70)= -2.16, p< .05, d= -.51).

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının duygu ayarlama değişim puanları ( =

-1.18, SE= 0.58) ve aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının duygu ayarlama
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değişim puanları ( = -0.39, SE= 0.43) arasında -0.78, BCa%95 CI[-2.18 0.68], anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (t(70)= -1.10, p> .05). Bulgular Çizelge 80’de incelenebilir. Buna 

göre aile eğitimine katılan ve katılmayan anababaların çocuklarının duygu ayarlama alt 

ölçeğinin işaret ettiği duyguları anlama ve uyum sağlayıcı duygu ayarlama becerilerinin 

eğitim öncesinden sonrasına değişimlerinde bir farklılık yoktur. Dolayısıyla araştırmanın 

6.b. nolu denencesi DAÖ değişkenlik/olumsuzluk alt boyutu için doğrulanırken duygu 

ayarlama alt boyutu için doğrulanmamıştır.  

 

Çizelge 80.  
 
Deney ve Kontrol Grubu DAÖ Değişkenlik/Olumsuzluk ve Duygu Ayarlama Alt 
Ölçekleri Değişim Puanları Farkına İlişkin İlişkisiz Örneklemler için t Testi Sonuçları 
Alt Ölçekler N   SS sd t p 
Değişkenlik/ 
Olumsuzluk 

      
 

034* Deney  33 -2.51 3.62 70 -2.16 
Kontrol 39 -0.54 4.05  

Duygu 
Ayarlama 

      

Deney  34 -1.18 3.39 70 -1.10 .277 
Kontrol 38 -0.39 2.66    

*p<0.05 

 

3.1.2.7.2. Toplam duygu ayarlama. 
 
Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının toplam duygu 

ayarlama becerileri ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puanları arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmuştur (F(1, 69)=15.14, p< .05, 2 =0.11). Sözü edilen farklılığın etki 

büyüklüğünün orta olduğu görülmüştür. Bu bulgu Çizelge 81’de görülebilir. Dolayısıyla 

araştırmanın 4.b. nolu denencesi doğrulanmıştır. Buna göre eğitim sonrası her iki grubun 

son test ortalamalarına bakıldığında aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının 

duygu ayarlama becerileri aile eğitimine katılmamış anababaların duygu ayarlama 

becerilerine göre anlamlı bir şekilde artmıştır.  
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Çizelge 81.

Deney ve Kontrol Grubu DAÖ Toplam Puan Son Testler Farkına (ANCOVA testine) 
İlişkin Sonuçlar
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd Kareler
Ortalaması

F p

DAÖ Toplam
Öntest 1444.376 1 1444.376 95.380 .0001
Grup 126.160 1 126.160 8.331 .005*

Hata 1044.892 69 15.143
Toplam 127195.00 72

*p<0.05

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların bildirimlerine göre 

çocuklarının değişkenlik/olumsuzluk ve duygu ayarlama alt boyutlarındaki değişim 

puanları karşılaştırıldığında iki grubun çocuklarının arasında duygu ayarlama alt 

boyutunda anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Öte yandan aile eğitimine katılmış 

anababaların çocuklarının değişkenlik/olumsuz alt boyutundaki değişim puanlarının aile 

eğitimine katılmamış anababalarının çocuklarına göre bu alt boyuttaki değişim puanları 

anlamlı olarak daha fazla değişmiştir. Dolayısıyla aile eğitiminin çocukların duygu 

durumundaki salınımları, öfke ile tepki göstermeyi ayarlamalarında etkisi olduğu 

söylenebilir. Toplam puana göre çocukların duygu ayarlama becerileri incelendiğinde, 

aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların bildirimine göre çocuklarının duygu 

ayarlama ön test puanları kontrol edildiğinde son testleri arasında anlamlı farklılık olduğu 

ve bu farkın aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının lehine olduğu görülmüştür. 

Dolayısıyla aile eğitiminin kısa dönemde çocukların duygu ayarlama becerilerini artırdığı 

söylenebilir. Sözü edilen farklılıkların etki büyüklükleri incelendiğinde 

değişkenlik/olumsuzluk (d= -.51) için orta etkinin olduğu, duygu ayarlama toplam puan 

için de ( 2 =0.11) orta etki büyüklüğü olduğu görülmüştür (Cohen, 1988).

3.1.2.8. Akran İlişkilerinde Mağduriyet: Deney ve Kontrol Grubu ÇBYÖ-KB Eğitim Sonu

Farkına İlişkin Bulgular

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların eğitim sonrasında, 

çocuklarının akran ilişkilerindeki mağduriyet düzeylerinin karşılaştırılması için 

çocukların ÇBYÖ-KB alt ölçeklerindeki ön test ve son test puanları incelenmiştir ve alt 

ölçeklerin puanlarının normallik varsayımını karşılamadığı görülmüştür. Bu nedenle aile 
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eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocukların akran ilişkilerindeki 

mağduriyet düzeylerine ilişkin ÇBYÖ-KB alt ölçeklerinde sontest-öntest farkı alınarak 

değişim puanları hesaplanmıştır. Değişim puanlarının farkı iki grup düzeyinde normallik 

varsayımının karşılandığı durumlarda ilişkisiz örneklemler için t testi, karşılanmadığı 

durumlarda Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Ölçeğin toplam puanına ilişkin ön 

test ve son testlerinde normallik varsayımı ve ANCOVA varsayımları karşılandığından 

iki grubun eğitim sonundaki durumları ANCOVA ile analiz edilmiştir.  

 

3.1.2.8.1. İlişkisel mağduriyet. 
 
Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının ilişkisel mağduriyet değişim 

puanları (Mdn= 0.00) ve aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının değişim 

puanları (Mdn= 0.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (U= 505.50, Z= -0.90, p> 

.05). Bu bulgu Çizelge 82’de incelenebilir.  

 

Çizelge 82.  
 
Deney ve Kontrol Grubu ÇBYÖ-KB- İlişkisel Mağduriyet Alt Ölçeği Değişim Puanları 
Farkına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 
Alt Ölçekler N S.O. S.T. U (z) p 
İlişkisel 
Mağduriyet 

     

Deney  33 36.68  1210.00 505.50 (-0.90) .368 
Kontrol 35 32.44 1135.50   

*p<0.05 

 

3.1.2.8.2. Gözlenen mağduriyet ve özgeci davranış. 
 
Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının gözlenen mağduriyet değişim 

puanları ( = -0.21, SE= 0.31) ve aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının 

değişim puanları ( = -1.06, SE= 0.42) arasında 0.85, BCa CI[-0.17 1.86] anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (t(63,24)= 1.64, p> .05). Aile eğitimine katılmış anababaların 

çocuklarının özgeci davranış değişim puanları ( = -0.06, SE= 0.64) ve aile eğitimine 

katılmamış anababaların çocuklarının değişim puanları ( = -0.05, SE= 0.60) arasında -

0.005, BCa%95, CI[-1.69 1.60] anlamlı farklılık bulunmamıştır (t(69)=-0.01, p> .05). Bu 

bulgular Çizelge 83’te sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre araştırmanın 6.c. nolu 

denencesinin doğrulanmadığı görülmüştür.  
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Çizelge 83.

Deney ve Kontrol Grubu ÇBYÖ-KB Gözlenen Mağduriyet ve Özgeci Davranış Değişim 
Puanları Farkına İlişkin İlişkisiz Örneklemler için t Testi Sonuçları
Alt Ölçekler N SS sd t p
Gözlenen 
Mağduriyet 

.107Deney 34 -0.21 1.79 63.24 1.64
Kontrol 36 -1.06 2.52

Özgeci 
Davranış

Deney 34 -0.06 3.74 69 -0.01 .996
Kontrol 37 -0.05 3.66

3.1.2.8.3. Toplam mağduriyet.

Aile eğitimine katılmış ( = 25.27, SE= 0.82) ve katılmamış anababaların 

çocuklarının ( = 23.59, SE= 0.81) toplam mağduriyet ön test puanlarına göre düzeltilmiş 

son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (F(1, 66)= 2.12, p> .05, 2 =

0.03). Bu bulgu Çizelge 84’te görülebilir. Dolayısıyla araştırmanın 4.c. nolu denencesi 

doğrulanmadığı söylenebilir.

Çizelge 84.

Deney ve Kontrol Grubu ÇBYÖ-KB Toplam Puan Son Testler Farkına (ANCOVA 
testine) İlişkin Sonuçlar
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd Kareler
Ortalaması

F p

ÇBYÖ-KB
Toplam
Öntest 670.650 1 670.650 29.444 .0001
Grup 48.243 1 48.243 2.118 .150
Hata 1503.276 66 22.777
Toplam 43409.00 69

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının akran 

ilişkilerindeki mağduriyet düzeylerinin eğitim sonunda farklılaşmadığı görülmüştür. 

Dolayısıyla 7-11 Yaş AEP’in kısa dönemde çocukların mağduriyet düzeylerine bir etkisi 

olmadığı söylenebilir. 
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3.1.2.9. Akran İlişkilerinde Saldırganlık: Deney ve Kontrol Grubu ÇSDÖ-KB Eğitim 

Sonu Farkına İlişkin Bulgular 

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların eğitim sonrasında, 

çocuklarının akran ilişkilerindeki saldırganlık düzeylerinin karşılaştırılması için 

çocukların ÇSDÖ-KB alt ölçeklerindeki ön test ve son test puanları incelenmiş ve 

puanların normallik varsayımını karşılamadığı görülmüştür. Bu nedenle aile eğitimine 

katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının akran ilişkilerindeki saldırganlık 

düzeylerine ilişkin ÇSDÖ-KB alt ölçeklerinde ve toplam problemde sontest-öntest farkı 

alınarak değişim puanları hesaplanmıştır. Değişim puanlarının farkı iki grup düzeyinde 

normallik varsayımının karşılanmadığından Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. 

 

3.1.2.9.1. İlişkisel saldırganlık, gözlenen saldırganlık, özgeci davranış, dahil 

olma, yalnızlık ve toplam saldırganlık. 

 
Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının ilişkisel saldırganlık değişim 

puanları (Mdn= 0.00) ve aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının ilişkisel 

saldırganlık değişim puanları (Mdn= 0.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (U= 

484.00, Z= -0.33, p> .05). Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının gözlenen 

saldırganlık değişim puanları (Mdn=0.00) ve aile eğitimine katılmamış anababaların 

çocuklarının gözlenen saldırganlık değişim puanları (Mdn=0.00) arasında anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (U= 487.50, Z= -0.11, p> .05). Aile eğitimine katılmış 

anababaların çocuklarının özgeci davranış değişim puanları (Mdn=0.00) ve aile eğitimine 

katılmamış anababaların çocuklarının özgeci davranış değişim puanları (Mdn=0.00) 

arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (U= 540.50, Z= -0.41, p> .05). Aile eğitimine 

katılmış anababaların çocuklarının dahil olma değişim puanları (Mdn= 0.00) ve aile 

eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının dahil olma değişim puanları (Mdn= 0.00) 

arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (U= 497.00, Z= -1.01, p> .05). Aile eğitimine 

katılmış anababaların çocuklarının yalnızlık değişim puanları (Mdn= 0.00) ve aile 

eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının yalnızlık değişim puanları (Mdn= 0.00) 

arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (U= 560.00, Z= -1.03, p> .05). Aile eğitimine 

katılmış anababaların çocuklarının akran ilişkilerindeki saldırganlık (toplam puan) 

değişim puanları (Mdn= 0.00) ve aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının 

akran ilişkilerindeki saldırganlık değişim puanları (Mdn= 0.00) arasında anlamlı farklılık 
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bulunmamıştır (U= 581.00, Z= -0.16, p> .05). Sözü edilen bulgular Çizelge 85’te 

incelenebilir. Dolayısıyla araştırmanın 6.d. nolu denencesinin doğrulanmadığı 

görülmüştür. 

Çizelge 85.

Deney ve Kontrol Grubu ÇSDÖ-KB (Tüm Alt Ölçekler ve Toplam Puan) Değişim 
Puanları Farkına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları
Alt Ölçekler N S.O. S.T. U (z) p
İlişkisel 
Saldırganlık

.741Deney 29 33.31 966.00 484.00 (-0.33)
Kontrol 35 31.83 1114.00

Gözlenen 
Saldırganlık

.911Deney 30 31.75 952.50 487.50 (-0.11)
Kontrol 33 32.23 1063.50

Özgeci 
Davranış

.681Deney 31 33.44 1036.50 540.50 (-0.41)
Kontrol 37 35.39 1309.50

Dahil
Olma

.314Deney 32 32.03 1025.00 497.00 (-1.01)
Kontrol 36 36.69 1321.00

Yalnızlık
Deney 34 33.97 1155.00 560.00 (-1.03) .305
Kontrol 38 38.76 1473.00

Toplam 
ÇSDÖ-KB

Deney 33 35.39 1168.00 581.00 (-0.16) .875
Kontrol 36 34.64 1247.00

Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının akran 

ilişkilerindeki saldırganlık düzeylerinin eğitim sonunda farklılaşmadığı görülmüştür. 

Dolayısıyla 7-11 Yaş AEP’in kısa dönemde çocukların saldırganlık düzeylerine bir etkisi 

olmadığı söylenebilir. 
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3.1.3. Aile Eğitimine Katılmış Anababaların ve Çocuklarının Son test ve Bir Yıllık 

İzleme Ölçümleri Arasındaki Farklara İlişkin Bulgular 

 
Aile eğitimine katılmış anababalar ve çocuklarından eğitim bittikten bir yıl sonra 

bir ölçüm daha alınmıştır. Araştırmanın yedi ve sekizinci denencesinin sınandığı son 

testler ve izleme ölçümleri arasındaki farkın incelenmesiyle aile eğitim programının bir 

yıl sonraki etkisi gözlenmiştir. Araştırmanın yedi ve sekizinci denencesi: 

7. Aile eğitimine katılmış anababaların son test puanları ve bir yıllık izleme testi puanları 

arasında anlamlı fark yoktur:  

7.a. Aile Eğitimine katılmış anababaların Kısa Semptom Envanteri alt boyutları ve 

toplam puan son test-izleme testi ölçümleri arasında anlamlı fark yoktur. 

7.b. Aile Eğitimine katılmış anababaların Anababalık Stres Aracı alt boyutları ve 

toplam puan son test-izleme testi ölçümleri arasında anlamlı fark yoktur. 

7.c. Aile Eğitimine katılmış anababaların Anababalık Yetkinlik Ölçeği alt boyutları 

ve toplam puan son test-izleme testi ölçümleri arasında anlamlı fark yoktur. 

7.d. Aile Eğitimine katılmış anababaların Çocuğun Olumsuz Duygularıyla Başetme 

Ölçeği alt boyutları son test-izleme testi ölçümleri arasında anlamlı fark yoktur. 

7.e. Aile Eğitimine katılmış anababaların Aile Değerlendirme Ölçeği alt boyutları son 

test-izleme testi ölçümleri arasında anlamlı fark yoktur. 

8. Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının son test puanları ve bir yıllık izleme 

testi puanları arasında anlamlı fark yoktur:  

8.a. Aile Eğitimine katılmış anababaların çocuklarının CBCL 6/18 alt boyutları ve 

toplam problem son test-izleme testi ölçümleri arasında anlamlı fark yoktur. 

8.b. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Duygu 

Ayarlama Ölçeği alt boyutları ve toplam puan son test-izleme testi ölçümleri arasında 

anlamlı fark yoktur. 

8.c. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Çocuğun 

Bireysel Yaşantıları Ölçeği-Kişisel Bildirim alt boyutları ve toplam puan son test-

izleme testi ölçümleri arasında anlamlı fark yoktur. 

8.d. Aile Eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının Çocuğun Sosyal 

Davranışları Ölçeği-Kişisel Bildirim alt boyutları ve toplam puan son test-izleme testi 

ölçümleri arasında anlamlı fark yoktur. 
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3.1.3.1. Anababaların Ruhsal Belirtileri: Deney Grubu KSE İzleme Testi Bulguları

Aile eğitimine katılmış anababaların ruhsal semptomlarının eğitimden bir yıl 

sonra incelenmesi için son testlerde ve izleme ölçümlerinde Kısa Semptom Envanteriyle 

elde edilen verilerin farkı incelenmiştir. Bunun için verilerin dağılımlarının normal olup 

olmadığına bakılmış ve normal dağılımın sağlandığı durumlarda veriler ilişkili 

örneklemler için t testi, sağlanmadığı durumlarda ise Wilcoxon işaretli sıralar testi ile 

analiz edilmiştir. 

3.1.3.1.1. Anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon, hostilite ve toplam 

puan.

Aile eğitimine katılmış anababaların anksiyete alt ölçeğinden aldıkları eğitim sonu 

(Mdn= 1.00) ve izleme testi (Mdn= 1.00) puanları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (Z= -1.19, p> .05). Ayrıca anababaların ön test (Mdn=6.00) ve izleme testi 

(Md=1.00) arasındaki fark incelendiğinde, iki ölçüm arasında anlamlı farklılığın olduğu, 

(Z= -3.23, p< .05) ve bu farkın etki büyüklüğünün r= -.41 olduğu görülmüştür. Aile 

eğitimine katılmış anababaların depresyon alt ölçeğinden aldıkları eğitim sonu (Mdn=

3.00) ve izleme testi (Mdn= 5.00) puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(Z= -1.94, p> .05). Ayrıca anababaların ön test (Mdn= 8.00) ve izleme testi (Mdn= 5.00) 

arasındaki fark incelendiğinde, iki ölçüm arasında anlamlı farklılığın olduğu, (Z=-3.12, 

p< .05) ve bu farkın etki büyüklüğünün r= -.40 olduğu görülmüştür. Aile eğitimine 

katılmış anababaların olumsuz benlik son testleri ( = 3.23, SE= 0.54) ve izleme testleri 

( = 3.48, SE= 0.53) arasında -0.26, BCa%95 CI[-1.03 0.50] anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (t(30)=-0.58, p> .05). Anababaların ön test ( = 6.61, SE= 0.87) ve izleme 

testleri ( = 3.48, SE= 0.53) arasında ise 3.13, BCa%95 CI[1.74 4.52] anlamlı bir farklılık 

vardır (t(30)=4.08, p< .05) ve bu farklılığın etki büyüklüğü d= .73 olarak bulunmuştur. 

Aile eğitimine katılmış anababaların somatizasyon son test (Mdn= 1.00) ve izleme testi 

(Mdn= 1.50) puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (Z= -2.28, p< .05, r= -.29).

Anababaların ön test (Mdn= 3.00) ve izleme testi (Mdn= 1.50) puanları arasında da 

anlamlı farklılık bulunmuştur (Z= -2.12, p< .05, r= -0.26). Aile eğitimine katılmış 

anababaların hostilite son test (Mdn= 1.00) ve izleme testi (Mdn= 1.50) puanları arasında

anlamlı farklılık bulunmuştur (Z= -2.12, p< .05, r= -.28). Anababaların ön test (Mdn=

3.00) ve izleme testi (Mdn= 1.50) puanları arasında da anlamlı farklılık bulunmuştur (Z=
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-2.84, p< .05, r= -.38). Aile eğitimine katılmış anababaların toplam belirti puanları son 

test (Mdn= 8.50) ve izleme testi (Mdn=14.50) arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur, 

(Z= -2.49, p< .05, r= -.44). Anababaların toplam belirti puanlarının ön test (Mdn= 28.00) 

ve izleme testleri (Mdn= 14.50) arasında da anlamlı farklılık bulunmuştur (Z= -3.66, p< 

.05, r= -.65). Sözü edilen bulgular Çizelge 86 ve 87’de incelenebilir. Elde edilen bulgulara 

göre araştırmanın 7.a. nolu denencesinin KSE anksiyete, depresyon ve olumsuz benlik alt 

boyutlarında doğrulandığı, somatizasyon, hostilite alt boyutları ve toplam belirti 

puanlarında doğrulanmadığı görülmüştür. 
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Çizelge 87. 
 
Deney Grubu KSE Olumsuz Benlik Sontest-İzleme Testi ile Öntest-İzleme Testi 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları 
Sontest-İzleme Testi Karşılaştırması Öntest-İzleme Testi Karşılaştırması 
Olumsuz 
Benlik 
N= 31 

 
(SS) 

sd t p Olumsuz 
Benlik 
N= 31 

 
(SS) 

sd t p

Son test 3.23 
(9.18) 

30 -.58 .57 Ön test 6.61 
(4.82) 

30 4.08 .001* 

İzleme 
testi 

3.48 
(2.95) 

   İzleme 
testi 

3.48 
(2.95) 

   

*p<.05 

 

Elde edilen bulgulara göre anababaların eğitim sonunda azalan ruhsal 

belirtilerinden anksiyete, depresyon ve olumsuz benlik düzeyleri bir yıl sonra da aynı 

kalmıştır. Dolayısıyla programın bu belirtiler üzerinde bir yıl sonra da etkisi devam ettiği 

söylenebilir. Anababaların somatizasyon, hostilite düzeyleri ile toplam belirtileri 

eğitimden bir yıl sonra artmış da olsa eğitim öncesi düzeylerden anlamlı olarak düşüktür. 

Dolayısıyla programın bu belirtilerin azalmasında etkili olduğu, uzun vadede etkisinin 

azalmasına karşın ortadan kalkmadığı söylenebilir. Anababaların ön test-izleme testi 

farklarının etki büyüklükleri değerlendirildiğinde somatizasyon (r= -.29) için küçük, 

anksiyete (r= -.41), depresyon (r= -.40), olumsuz benlik (d= .73), hostilite (r= -.38) ve 

toplam belirti (r= -.65) için etki büyüklüğünün büyük olduğu görülmüştür (Cohen, 1988).  

  

3.1.3.2. Anababalık Stres Düzeyi: Deney Grubu ASA İzleme Testi Bulguları

 
Aile eğitimine katılmış anababaların anababalık stres düzeylerinin eğitimden bir 

yıl sonra incelenmesi için son test ve bir yıllık izleme ölçümlerinde ASA ile elde edilen 

verilerin arasındaki fark incelenmiştir. Bunun için verilerin dağılımlarının normal olup 

olmadığı incelenmiş ve normal dağılımın sağlandığı durumlarda ilişkili örneklemler için 

t testi, normal dağılımın sağlanmadığı durumlarda Wilcoxon İşaretli Sıralar testinden 

yararlanılmıştır.  
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3.1.3.2.1. Yetersizlik, zorluk, hayalkırıklığı, uyuşmazlık, toplam stres.

Aile eğitimine katılmış anababaların yetersizlik alt ölçeği son test ( = 2.19, SE=

0.29) ve izleme testleri ( = 3.29, SE= 0.39) arasında -1.06, BCa%95 CI[-1.88 -0.32] 

anlamlı farklılık bulunmuştur (t(30)= -2.49, p< .05, d= -.45). Anababaların ön test ( = 3.71,

SE= 0.41) ve izleme testleri ( = 3.29, SE= 0.39) arasında 0.45, BCa%95 CI[-0.37 1.33] 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (t(30)=1.05, p> .05). Bu bulgu, Çizelge 88’de görülebilir.

Çizelge 88.

Deney Grubu ASA Yetersizlik Sontest-İzleme Testi ile Öntest-İzleme Testi Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Sontest-İzleme Testi Karşılaştırması Öntest-İzleme Testi Karşılaştırması
Yetersizlik
N= 31 (SS)

sd t p Yetersizlik
N= 31 (SS)

sd t p

Son test 2.19 
(1.62)

30 -
2.49

.019* Ön test 3.71 
(2.30)

30 1.05 .304

İzleme testi 3.29 
(2.18)

İzleme testi 3.29 
(2.18)

*p<.05

Aile eğitimine katılmış anababaların anababalık zorluk son test (Mdn= 4.00) ve 

izleme testleri (Mdn= 6.00) arasında anlamlı fark bulunmamıştır (Z= -1.75, p> .05).

Anababaların ön test ( = 8.82, SE= 0.86) ve izleme testleri ( = 6.41, SE= 0.77) arasında 

ise 2.41, BCa%95 CI[1.31 3.38] anlamlı farklılık bulunmaktadır (t(33)=4.03, p< .05, d=

.69). Elde edilen bu bulgu Çizelge 89 ve 90’da görülebilir. 

Çizelge 89. 

Deney Grubu ASA Zorluk Sontest-İzleme Testi Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin 
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Zorluk N S.O. S.T. Z p
Negatif Sıra 12 12.33 148.00 -1.75a .081
Pozitif Sıra 18 17.61 317.00
Eşit 4

aNegatif Sıralar Temeline Dayalı
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Çizelge 90. 
 
Deney Grubu ASA Zorluk Öntest-İzleme Testi Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin 
İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları 
Zorluk 
N=34 

 (SS) sd t p 

Ön test 8.82 (4.99) 33 4.03 .0001* 

İzleme testi 6.41 (4.48)    
*p<.05 

 

Aile eğitimine katılmış anababaların hayalkırıklığı alt ölçeği son test (Mdn= 2.00) 

ve izleme testleri (Mdn= 2.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -0.68, p> 

.05). Anababaların ön testleri (Mdn= 4.00) ve izleme testleri (Mdn= 2.00) arasında 

anlamlı farklılık bulunmuştur (Z= -2.44, p< .05, r= -.30). Aile eğitimine katılmış 

anababaların anababalık uyuşmazlık son test (Mdn= 1.00) ve izleme test puanları (Mdn= 

1.00) arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Z= -0.21, p> .05). Anababaların ön 

test (Mdn= 2.00) ve izleme test puanları (Mdn= 1.00) arasında ise anlamlı farklılık 

bulunmuştur (Z= -2.55, p< .05, r= -.32). Buna göre programın eğitim sonrası, 

anababaların anababalık uyuşmazlıkları üzerinde olan etkisinin bir yıl sonra da devam 

ettiği söylenebilir. Aile eğitimine katılmış anababaların Anababalık Stres Aracı 

toplamından hesaplanan stres düzeyleri son test (Mdn= 10.00) ve izleme testleri (Mdn= 

13.50) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -1.62, p> .05). Anababaların ön 

testleri (Mdn= 21.50) ve izleme testleri (Mdn= 13.50) arasında ise anlamlı farklılık 

bulunmuştur (Z= -3.55, p< .05, r= -.43). Sözü edilen bulgular Çizelge 91’de incelenebilir. 

Dolayısıyla araştırmanın 7.b. nolu denencesi ASA yetersizlik alt boyutu için 

doğrulanmamış, zorluk, hayal kırıklığı ve uyuşmazlık alt boyutlarıyla toplam puan için 

doğrulanmıştır.  

Elde edilen bulgulara göre aile eğitiminin anababaların anababalıklarına ilişkin 

yetersizlik algıları üzerindeki etkisinin uzun vadede sürmediği görülmüştür. Öte yandan 

aile eğitiminin anababaların anababalıklarına ilişkin zorluk, anababalığa ilişkin 

hayalkırıklığı yaşama durumları ve anababalık rolüyle uyuşmazlık algılarıyla anababalık 

stresleri üzerindeki etkilerinin bir yıl sonra da sürdüğü görülmüştür. Sözü edilen bu 

etkilerin büyüklükleri (ön test-izleme testi farkına ilişkin) incelendiğinde zorluk (d= .69), 

hayalkırıklığı (r= -.30), uyuşmazlık (r= -.32) ve stres (r= -.43) için orta düzeyde olduğu 

görülmüştür (Cohen, 1988).  
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3.1.3.3. Anababalık Benlik Saygısı: Deney Grubu AYÖ İzleme Testi Bulguları 
 

Aile eğitimine katılmış anababaların anababalık benlik saygılarının eğitimden bir 

yıl sonra incelenmesi için son test ve bir yıllık izleme ölçümlerinde AYÖ ile elde edilen 

verilerin arasındaki fark incelenmiştir. Bunun için verilerin dağılımlarının normal olup 

olmadığına bakılmış ve normal dağılımın sağlandığı durumlarda ilişkili örneklemler için 

t testi, normal dağılımın sağlanmadığı durumlarda Wilcoxon İşaretli Sıralar testinden 

yararlanılmıştır.  

 

3.1.3.3.1. Doyum, etkililik, anababalık benlik saygısı. 

 
Aile eğitimine katılmış anababaların anababalık etkililik son testleri ( = 33.31, 

SE= 0.94) ve izleme testleri ( = 33.56, SE= 0.94) arasında -0.25, BCa%95 CI[-2.00 1.61] 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (t(31)= -0.28, p> .05). Anababaların ön test (Mdn= 27.00) 

ve izleme testleri (Mdn= 34.00) arasında ise anlamlı farklılık bulunmuştur (Z= -4.00, p< 

.05, d= -.50). Bulgular Çizelge 92 ve Çizelge 93’te görülebilir. 

 

Çizelge 92. 
 
Deney Grubu AYÖ Etkililik Sontest-İzleme Testi Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin 
İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları 
Etkililik 
N= 32 

 (SS) sd t p 

Son test 33.31 (5.29) 31 -.28 .785 

İzleme testi 33.56 (5.32)    
 

Çizelge 93. 
 
Deney Grubu AYÖ Etkililik Öntest-İzleme Testi Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin 
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Etkililik N S.O. S.T. Z p 
Negatif Sıra 4 6.88 27.50 -4.001a .0001* 
Pozitif Sıra 24 15.77 378.50   
Eşit 4     

*p<.05 
aNegatif Sıralar Temeline Dayalı 
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Aile eğitimine katılmış anababaların anababalık doyum son testleri ( = 44.24, 

SE= 1.20) ve izleme testleri ( = 43.52, SE= 1.15) arasında 0.73, BCa%95 CI[-0.97 2.61] 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (t(32)= 0.73, p> .05). Anababaların ön test ( = 40.12, SE=

1.33) ve izleme testleri ( = 43.52, SE= 1.15) arasında ise -3.39, BCa%95 CI[-5.51 -1.18] 

anlamlı farklılık bulunmuştur (t(32)= -2.88, p< .05, d= -.50). Aile eğitimine katılmış 

anababaların toplam puanla hesaplanan benlik saygısı son testleri ( = 77.51, SE= 1.83)

ve izleme testleri ( = 76.30, SE= 1.94) arasında 1.21, BCa%95 CI[-1.85 4.53] anlamlı 

fark bulunmamıştır (t(32)= 0.68, p> .05). Anababaların ön test ( = 68.30, SE= 1.81) ve 

izleme testleri ( = 76.30, SE= 1.94) arasında -8.00, BCa%95 CI[-11.64 -4.09] anlamlı 

farklılık bulunmuştur (t(32)= -4.22, p< .05, d= -.73). Sözü edilen bulgular Çizelge 94’te

incelenebilir. Dolayısıyla araştırmanın 7.c. nolu denencesinin AYÖ alt boyutları ve 

toplam puanında doğrulandığı görülmüştür. 

Çizelge 94.

Deney Grubu AYÖ Doyum ve Benlik Saygısı Sontest-İzleme Testi ile Öntest-İzleme Testi 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Sontest-İzleme Testi Karşılaştırması Öntest-İzleme Testi Karşılaştırması
Doyum
N= 33 (SS)

sd t p Doyum
N= 33 (SS)

sd t p

Son test 44.24 
(6.87)

32 .733 .469 Ön test 40.12 
(7.67)

32 -
2.88

.007*

İzleme testi 43.52 
(6.60)

İzleme testi 43.52 
(6.60)

Toplam 
AYÖ
N= 33

(SS)
sd t p Toplam 

AYÖ
N=33

(SS)
sd t p

Son test 77.51 
(10.52)

32 .68 .499 Ön test 68.30 
(10.41)

32 -
4.21

.0001*

İzleme testi 76.30 
(11.15)

İzleme testi 76.30 
(11.15)

*p<0.05

Elde edilen bulgulara göre aile eğitimi sonrası anababaların artan anababalık 

doyumları, etkililik algıları ve benlik saygıları bir yıl sonra da aynı düzeyde kalmıştır. 

Dolayısıyla aile eğitiminin anababalık benlik saygısındaki etkisinin uzun vadede devam 

ettiği görülmüştür. Aile eğitiminin anababaların benlik saygıları üzerinde uzun 

dönemdeki etkilerinin büyüklükleri (ön test- izleme testi) incelendiğinde, doyum (d= -

.50), etkililik (d= -.50) ve benlik saygısı (d= -.73) için etki büyüklüklerinin orta düzeyde 

olduğu görülmüştür (Cohen, 1988). 
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3.1.3.4. Anababaların Duygu Sosyalleştirme Becerileri: Deney Grubu ÇODBÖ İzleme 

Testi Bulguları 

 
 Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının olumsuz duygularını 

sosyalleştirme davranışlarının eğitimden bir yıl sonra incelenmesi için son test ve bir 

yıllık izleme ölçümlerinde ÇODBÖ ile elde edilen verilerin arasındaki fark incelenmiştir. 

Bunun için verilerin dağılımlarının normal olup olmadığına bakılmış ve normal dağılımın 

sağlandığı durumlarda ilişkili örneklemler için t testi, normal dağılımın sağlanmadığı 

durumlarda Wilcoxon İşaretli Sıralar testinden yararlanılmıştır. ÇODBÖ’den elde edilen 

izleme ölçümlerine ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur. 

 

3.1.3.4.1. Ebeveynde sıkıntı, cezalandırıcı tepkiler, duygu ifadesini kolaylaştırıcı 

tepkiler, duyguya odaklı tepkiler, probleme odaklı tepkiler, küçümseyici tepkiler. 

 
 Aile eğitimine katılmış anababaların ebeveynde sıkıntı son testleri ( = 2.26, SE= 

0.10) ve izleme testleri ( = 2.32, SE= 0.11) arasında -0.06, BCa%95 CI[-0.23 0.11] 

anlamlı fark bulunmamıştır (t(32)= -0.68, p> .05). Anababaların ön test ( = 2.59, SE= 0.10) 

ve izleme testleri ( = 2.32, SE= 0.11) arasında 0.27, BCa%95 CI[0.13 0.40] anlamlı 

farklılık bulunmuştur (t(32)= 3.69, p< .05, d= 0.64). Aile eğitimine katılmış anababaların 

küçümseyici tepkiler son testleri ( = 2.23, SE= 0.15) ve izleme testleri ( = 2.58, SE= 

0.14) arasında -0.35, BCa%95 CI[-0.58 -0.12] anlamlı fark bulunmuştur (t(32)= -3.00, p< 

.05, r= -0.52). Anababaların ön test ( = 2.67, SE= 0.14) ve izleme testleri ( = 2.58, SE= 

0.14) arasında 0.09, BCa%95 CI[-0.21 0.36] anlamlı farklılık bulunmamıştır (t(32)= 0.66, 

p> .05). Bulgular Çizelge 95’te görülebilir.  

 

 

 

 

 

 

 



172

Çizelge 95.

Deney Grubu ÇODBÖ Ebeveynde Sıkıntı ve Küçümseyici Tepkiler Alt Ölçekleri Sontest-
İzleme testi ve Öntest-İzleme testi Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili 
Örneklemler için t Testi Sonuçları
Sontest-İzleme Testi Karşılaştırması Öntest-İzleme Testi Karşılaştırması
Ebeveynde 
Sıkıntı
N= 33

(SS)
sd t p Ebeveynde 

Sıkıntı
N= 33

(SS)
sd t p

Son test 2.26 
(0.60)

32 -.68 .50 Ön test 2.59 
(0.56)

32 3.69 .001*

İzleme testi 2.32 
(0.61)

İzleme testi 2.32 
(0.61)

Küçümseyici 
Tepkiler
N= 33

(SS)
sd t p Küçümseyici 

Tepkiler
N= 33

(SS)
sd t p

Son test 2.23 
(0.88)

32 -
3.00

.005* Ön test 2.66 
(0.78)

32 .66 .514

İzleme testi 2.58 
(0.81)

İzleme testi 2.58 
(0.81)

*p<.05

Aile eğitimine katılmış anababaların duyguya odaklı tepkileri son testleri (Mdn=

4.75) ile izleme testleri (Mdn= 4.67) arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Z= -

1.06, p> .05). Anababaların ön testleri (Mdn= 4.42) ile izleme testleri (Mdn= 4.67) 

arasında ise anlamlı farklılık bulunmuştur (Z= -3.32, p< .05, r= -0.42). Aile eğitimine 

katılmış anababaların probleme odaklı tepkiler son test (Mdn= 4.71) ve izleme testleri 

(Mdn= 4.54) arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Z= -0.29, p> .05).

Anababaların ön testleri (Mdn= 4.25) ile izleme testleri (Mdn= 4.54) arasında ise anlamlı 

farklılık bulunmuştur (Z= -3.41, p< .05, r= -.43). Sözü edilen bulgular, Çizelge 96’da 

görülebilir. 



173 

 
 

Çizelge 96.  
 
Deney Grubu ÇODBÖ Duyguya Odaklı Tepkiler ve Probleme Odaklı Tepkiler Alt 
Ölçekleri Sontest-İzleme testi ve Öntest-İzleme Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin 
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Sontest-İzleme Testi Karşılaştırması Öntest-İzleme Testi Karşılaştırması 

D
uy
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ya
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da
kl
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ki
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r N S.O. S.T. Z p 

D
uy

gu
ya

 
O

da
kl

ı 
T
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le
r N S.O. S.T. Z p 

Negatif 
Sıra 

20 11.65 233.00 -
1.06a 

.288 Negatif 
Sıra 

6 9.58 57.50 -
3.32b 

.001* 

Pozitif 
Sıra 

7 20.71 145.00   Pozitif 
Sıra 

22 15.84 348.50   

Eşit 4     Eşit 3     
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e 
O

da
kl

ı 
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ki

le
r N S.O. S.T. Z p 

Pr
ob

le
m

e 
O

da
kl

ı 
T

ep
ki

le
r N S.O. S.T. Z p 

Negatif 
Sıra 

14 15.39 215.50 -.29a .775 Negatif 
Sıra 

6 7.92 47.50 -
3.41b 

.001* 

Pozitif 
Sıra 

14 13.61 190.50   Pozitif 
Sıra 

21 15.74 330.50   

Eşit 4     Eşit 5     
*p<.05 
aPozitif Sıralar Temeline Dayalı 
bNegatif Sıralar Temeline Dayalı 
 

Aile eğitimine katılmış anababaların cezalandırıcı tepkiler son testleri ( = 1.48, 

SE= 0.07) ve izleme testleri ( = 1.48, SE= 0.05) arasında 0.01, BCa%95 CI[-0.10 0.11] 

anlamlı fark bulunmamıştır (t(31)= 0.13, p> .05). Anababaların ön test (Mdn= 1.67) ve 

izleme testleri (Mdn= 1.46) arasında ise anlamlı farklılık bulunmuştur (Z= -2.96, p< .05, 

r= -0.52). Sözü edilen bulgular Çizelge 97 ve Çizelge 98’de incelenebilir.  

 

Çizelge 97.  
 
Deney Grubu ÇODBÖ Cezalandırıcı Tepkiler Alt Ölçeği Sontest-İzleme testi 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları 

Cezalandırıcı 
Tepkiler 
N= 32 

 (SS) sd t p 

Son test 1.48 (0.39) 31 .133 .895 

İzleme testi 1.48 (0.28)    
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Çizelge 98.

Deney Grubu ÇODBÖ Cezalandırıcı Tepkiler Alt Ölçeği Öntest-İzleme testi 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Cezalandırıcı 
Tepkiler

N S.O. S.T. Z p

Negatif Sıra 20 18.80 376.00 -2.96a .003*

Pozitif Sıra 10 8.90 89.00
Eşit 2

*p<.05
aPozitif Sıralar Temeline Dayalı

Aile eğitimine katılmış anababaların duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkiler son 

testleri (Mdn= 4.75) ile izleme testleri (Mdn= 4.58) arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (Z= -0.50, p> .05). Anababaların ön test ( = 3.86 SE= 0.13) ve izleme 

testleri ( = 4.47 SE= 0.08) arasında ise -0.61, BCa%95 CI[-0.92 -0.37] anlamlı fark

bulunmuştur (t(32) = -5.00, p< .05, d= -.87). Bu bulgular Çizelge 99 ve 100’de görülebilir.

Çizelge 99.

Deney Grubu ÇODBÖ Duygu İfadesini Kolaylaştırıcı Tepkiler Alt Ölçeği Sontest-
İzleme testi Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
Sonuçları
Duygu 
İfadesini 
Kolaylaştırıcı
Tepkiler

N S.O. S.T. Z p

Negatif Sıra 13 12.96 168.50 -.50a .621
Pozitif Sıra 14 14.96 209.50
Eşit 6

aPozitif Sıralar Temeline Dayalı

Çizelge 100.

Deney Grubu ÇODBÖ Duygu İfadesini Kolaylaştırıcı Tepkiler Alt Ölçeği Öntest-İzleme 
testi Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları

Duygu İfadesini 
Kolaylaştırıcı 
Tepkiler
N= 33

(SS) sd t p

Son test 3.86 (0.77) 32 -5.00 .0001*

İzleme testi 4.47 (0.48)
*p<.05
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Dolayısıyla araştırmanın 7.d. nolu denencesinin ebeveynde sıkıntı, cezalandırıcı 

tepkiler, duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkiler, duyguya odaklı tepkiler ve probleme 

odaklı tepkiler alt boyutlarında doğrulandığı, küçümseyici tepkiler alt boyutunda 

doğrulanmadığı görülmüştür.  

Elde edilen bulgulara göre anababaların duygu sosyalleştirme davranışları 

eğitimden bir yıl sonra küçümseyici tepkiler dışında tüm alt boyutlarda benzer şekilde 

devam etmiştir. Öte yandan anababaların eğitim sonunda azalan küçümseyici tepkileri bir 

yıl sonra anlamlı bir şekilde artmıştır. Dolayısıyla eğitimin anababaların sıkıntı 

düzeylerinde, cezalandırıcı, duygu ifadesini kolaylaştırıcı, duyguya odaklı ve probleme 

odaklı tepkilerinde bir yıl sonra etkisi devam ederken anababaların küçümseyici 

tepkilerinde etkisini yitirdiği söylenebilir. Elde edilen bulgulara göre 7-11 Yaş AEP’in 

anababaların duygu sosyalleştirme davranışları üzerindeki uzun dönemli etkilerinin 

büyüklüğü (ön test- izleme) incelendiğinde, ebeveynde sıkıntı (d= .64), duyguya odaklı 

tepkiler (r= -.42), probleme odaklı tepkiler (r= -.43) için büyüklüklerin orta düzey, duygu 

ifadesini kolaylaştırıcı tepkiler (d= -.87) ve cezalandırıcı tepkiler (r= -.52) için büyük 

olduğu görülmüştür (Cohen, 1988).  

 

3.1.3.5. Aile İşlevleri: Deney Grubu ADÖ İzleme Testi Sonuçları 
 

Aile eğitimine katılmış anababaların aile işlevlerinin eğitimden bir yıl sonra 

incelenmesi için son test ve bir yıllık izleme ölçümlerinde Aile Değerlendirme Ölçeğiyle 

elde edilen verilerin arasındaki fark incelenmiştir. Bunun için verilerin dağılımlarının 

normal olup olmadığına bakılmış ve normal dağılımın sağlandığı durumlarda ilişkili 

örneklemler için t testi, normal dağılımın sağlanmadığı durumlarda Wilcoxon İşaretli 

Sıralar testinden yararlanılmıştır. Aile Değerlendirme Ölçeği’nden elde edilen izleme 

ölçümleri verileri aşağıda verilmiştir.  

 

3.1.3.5.1. Problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi 

gösterme, davranış kontrolü ve genel fonksiyonlar. 

 
Aile eğitimine katılmış anababaların problem çözme aile işlevleri son test (Mdn= 

1.33) ve izleme testleri (Mdn= 1.58) arasında anlamlı bir farklılık yoktur (Z= -0.52, p> 

.05). Anababaların ön testleri ( = 1.81, SE= 0.07) ile izleme testleri ( = 1.57, SE= 0.08) 
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arasında 0.24, BCa%95 CI[0.10 0.39] ise anlamlı farklılık vardır (t(31)= 2.96, p< .05, d=

.52). Bulgular Çizelge 101 ve Çizelge 102’de görülebilir. 

Çizelge 101.

Deney Grubu ADÖ Problem Çözme Alt Ölçeği Sontest-İzleme testi Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Problem 
Çözme

N S.O. S.T. Z p

Negatif Sıra 13 13.88 180.50 -.52a .604
Pozitif Sıra 15 15.03 225.50
Eşit 4

aNegatif Sıralar Temeline Dayalı

Çizelge 102.

Deney Grubu ADÖ Problem Çözme Alt Ölçeği Alt Ölçeği Öntest-İzleme testi 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin T Testi Sonuçları
Problem Çözme
N= 32

(SS) sd t p

Ön test 1.81 (0.38) 31 2.96 .006*

İzleme testi 1.57 (0.45)
*p<.05

Aile eğitimine katılmış anababaların iletişim aile işlevleri son test ( = 1.51, SE=

0.07) ve izleme testleri ( = 1.45, SE= 0.06) arasında 0.05, BCa%95 CI[-0.04 0.15]

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (t(31)= 0.99, p> .05). Anababaların ön testleri ( = 1.64, 

SE= 0.06) ile izleme testleri ( = 1.45, SE= 0.06) arasında 0.18, BCa%95 CI[0.09 0.29] 

anlamlı farklılık vardır (t(31)= 3.41, p< .05, d= .60). Aile eğitimine katılmış anababaların 

roller aile işlevi son testleri ( = 1.93, SE= 0.08) ve izleme testleri ( = 1.96, SE= 0.08) 

arasında -0.02 BCa%95 CI[-0.11 0.06] anlamlı farklılık yoktur (t(32)= -0.55, p> .05).

Anababaların ön test ( = 2.15, SE= 0.06) ve izleme testleri ( = 1.96, SE= 0.08) arasında 

ise 0.19, BCa%95 CI[0.08 0.30] anlamlı farklılık bulunmuştur (t(32)= 3.39, p<. 05, d= .59).

Bulgular Çizelge 103’te incelenebilir. 
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Çizelge 103.  
 
Deney Grubu ADÖ İletişim ve Roller Alt Ölçekleri Sontest-İzleme testi ve Öntest-İzleme 
testi Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları 
Sontest-İzleme Testi Karşılaştırması Öntest-İzleme Testi Karşılaştırması 
İletişim
N= 32 

 
(SS) 

sd t p İletişim
N= 32 

 
(SS) 

sd t p

Son test 1.51 (0.40) 31 .99 .332 Ön test 1.64 (3.54) 31 3.41 .002*

İzleme testi 1.45 (0.34)    İzleme testi 1.45 (0.34)    
Roller 
N= 33 

 
(SS) 

sd t p Roller 
N= 33 

 
(SS) 

sd t p 

Son test 1.93 (0.45) 32 -.55 .587 Ön test 2.15 (0.35) 32 3.39 .002* 
İzleme testi 1.96 (0.46)    İzleme testi 1.96 (0.46)    

*p<.05 
 

Aile eğitimine katılmış anababaların davranış kontrolü aile işlevi son test ( = 

1.97, SE= 0.07) ve izleme testleri ( = 2.04, SE= 0.06) arasında -0.07, BCa%95 CI[-0.22 

0.09] anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (t(32)= -0.98, p> .05). Anababaların ön testleri 

(Mdn= 2.22) ve izleme testleri (Mdn= 2.11) arasında da anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (Z= -1.71, p> .05). Bu bulgu Çizelge 104 ve 105’te görülebilir.  

 

Çizelge 104.  
 
Deney Grubu ADÖ Davranış Kontrolü Alt Ölçeği Sontest-İzleme testi Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları 
Davranış 
Kontrolü 
N= 33 

 (SS) sd t p 

Son test 1.97 (0.38) 32 -.98 .337 

İzleme testi 2.04 (0.36)
 

Çizelge 105.  
 
Deney Grubu ADÖ Davranış Kontrolü Alt Ölçeği Öntest-İzleme testi Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Davranış 
Kontrolü 

N S.O. S.T. Z p 

Negatif Sıra 20 13.88 277.50 -1.71a .088 
Pozitif Sıra 8 16.06 128.50   
Eşit 5     

aPozitif Sıralar Temeline Dayalı 
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Aile eğitimine katılmış anababaların duygusal tepki verebilme aile işlevleri son 

test (Mdn= 1.17) ve izleme testleri (Mdn= 1.33) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır 

(Z= -0.90, p> .05). Anababaların ön test (Mdn= 1.25) ve izleme testleri (Mdn= 1.33) 

arasında da anlamlı farklılık bulunmamaktadır (Z= -0.93, p> .05). Buna göre programın 

anababaların duygusal tepki verebilme aile işlevleri üzerinde değişim sağlayıcı bir etkisi 

olmadığı düşünülebilir. Ancak anababaların bu aile işlevlerinin ön test ( = 1.37, SS=

0.32), son test ( = 1.28, SS= 0.30) ve izleme testleri ( = 1.32, SS= 0.31) ortalamalarına 

bakıldığında anababaların bu işlevlerinin sağlıklı olduğu görülmektedir ( <2.00). Aile

eğitimine katılmış anababaların gereken ilgiyi gösterme aile işlevi son test ve izleme 

testlerinin normal dağılımı sağlamasına rağmen örneklem sayısının 30’un altında 

olmasından dolayı bu iki ölçümün farkı Wilcoxon işaretli sıralar testi ile analiz edilmiştir. 

Aile eğitimine katılmış anababaların gereken ilgiyi gösterme son test (Mdn= 2.14) ve 

izleme testleri (Mdn= 2.14) arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z= -0.55, p> .05).

Anababaların ön test (Mdn= 2.29) ve izleme testleri (Mdn= 2.14) arasında da anlamlı bir 

farklılığa rastlanmamıştır (Z= -1.56, p> .05). Anababaların ön test ( = 2.22, SS= 0.22),

son test ( = 2.13, SS= 0.27) ve izleme testleri ( = 2.15, SS= 0.20) puan ortalamalarına 

bakıldığında gereken ilgiyi gösterme aile işlevlerinin düşük olduğu ve programın bu aile 

işlevi üzerinde bir etkisi olmadığı söylenebilir. Aile eğitimine katılmış anababaların 

ailelerinde algıladıkları genel fonksiyonlar son test (Mdn= 1.25) ve izleme testleri (Mdn=

1.17) ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur (Z= -1.51, p> .05). Anababaların ön 

test (Mdn= 1.42) ve izleme testleri (Mdn= 1.17) arasında ise anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (Z= -3.01, p< .05, r= -.40). Sözü edilen bulgular Çizelge 106’da 

incelenebilir. ADÖ izleme ölçümlerine ilişkin tüm bulgular değerlendirildiğinde 

Araştırmanın 7.e. nolu denencesi doğrulanmıştır.
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Çizelge 106.  
 
Deney Grubu ADÖ Duygusal Tepki Verebilme, Gereken İlgiyi Gösterme ve Genel 
Fonskiyonlar Alt Ölçekleri Sontest-İzleme testi ve Öntest-İzleme Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Sontest-İzleme Testi Karşılaştırması Öntest-İzleme Testi Karşılaştırması 

D
uy

gu
sa
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 N S.O. S.T. Z p 

D
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l 
T
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V
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 N S.O. S.T. Z p 

Negatif  
Sıra 

6 8.50 51.00 -.90b .371 Negatif  
Sıra 

14 11.04 154.50 -.93a .354 

Pozitif  
Sıra 

10 8.50 85.00   Pozitif  
Sıra 

8 12.31 98.50   

Eşit 14     Eşit 8     
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 N S.O. S.T. Z p 
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G

ös
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rm
 N S.O. S.T. Z p 

Negatif 
Sıra 

10 10.00 100.00 -.55b .585 Negatif  
Sıra 

13 14.50 188.50 -
1.56a 

.119 

Pozitif 
Sıra 

11 11.91 131.00   Pozitif  
Sıra 

10 8.75 87.50   

Eşit 8     Eşit 6     
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N S.O. S.T. Z p 
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N S.O. S.T. Z p 

Negatif 
Sıra 

13 12.19 158.50 -
1.51a 

.131 Negatif 
Sıra 

20 11.83 236.50 -
3.00a 

.003* 

Pozitif 
Sıra 

8 9.06 72.50   Pozitif 
Sıra 

3 13.17 39.50   

Eşit 7     Eşit 5     
*p<.05 
aPozitif Sıralar Temeline Dayalı 
bNegatif Sıralar Temeline Dayalı 
 

Elde edilen bulgulara göre aile eğitimine katılmış anababaların eğitim sonrası 

daha sağlıklı duruma gelen problem çözme, iletişim, roller aile işlevleriyle genel işlevleri 

bir yıl sonra da sağlıklı bir şekilde sürmektedir. Anababaların davranış kontrolü aile 

işlevlerindeki son test ve izleme testleriyle ön test ve son testleri arasındaki anlamlı 

farklılık göz önünde bulundurulduğunda, programın davranış kontrolü üzerinde kısa 

vadede etkisi olmasına rağmen uzun dönemde bu etkisinin ortadan kalktığı söylenebilir. 

Ayrıca aile eğitiminin duygusal tepki verebilme ve gereken ilgiyi gösterme aile 

işlevlerinde kısa dönemde olduğu gibi uzun dönemde de bir etkisinin olmadığı 

bulunmuştur. Puan ortalamalarına bakıldığında ise duygusal tepki verebilme aile 
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işlevinde anababaların aileleri bir yıl sonra da sağlıklı işleve sahipken gereken ilgiyi 

gösterme aile işlevinde düşük işlev göstermektedir. 

Elde edilen bulgulara göre 7-11 Yaş AEP’in uzun dönemli etkisinin etki 

büyüklükleri de (ön test- izleme testi) incelenmiştir. Bu bulgulara göre, problem çözme 

(d= .52), iletişim (d= .60), roller (d= .59) ve genel fonksiyonlar (r= -.40) için etki 

büyüklüklerinin orta büyüklükte olduğu görülmüştür (Cohen, 1988). 

3.1.3.6. Çocukların Duygusal Davranışsal Sorunları: Deney Grubu CBCL 6/18 İzleme 

Testi Sonuçları

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının duygusal-davranışsal

sorunlarının eğitimden bir yıl sonra incelenmesi için son test ve bir yıllık izleme 

ölçümlerinde CBCL (6/18)’den elde edilen verilerin arasındaki fark incelenmiştir. Bunun

için verilerin dağılımlarının normal olup olmadığına bakılmış ve normal dağılımın 

sağlandığı durumlarda ilişkili örneklemler için t testi, normal dağılımın sağlanmadığı 

durumlarda Wilcoxon İşaretli Sıralar testinden yararlanılmıştır. CBCL (6/18)’den elde 

edilen izleme ölçümleri verileri aşağıda verilmiştir. 

3.1.3.6.1. Anksiyete/depresyon, sosyal içedönüklük/depresyon, somatik 

yakınmalar, sosyal sorunlar, düşünce sorunları, dikkat sorunları, kurallara karşı gelme, 

saldırgan davranışlar, içe yönelim sorunları, dışa yönelim sorunları ve toplam problem.

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının anksiyete/depresyon son testleri 

( = 2.94, SE= 0.36) ve izleme testleri ( = 2.56, SE= 0.31) arasında 0.36, BCa%95 CI[-

0.25  0.94] anlamlı fark bulunmamıştır (t(31)= 1.20, p> .05). Anababaların çocuklarının 

anksiyete/depresyon ön testleri ( = 5.28, SE= 0.49) ve izleme testleri ( = 2.56, SE= 0.31)

arasında ise 2.72, BCa%95 CI[1.83  3.59] anlamlı fark bulunmuştur (t(31)= 5.79, p< .05,

d= 1.03). Bu bulgu Çizelge 107’de görülebilir. 
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Çizelge 107.  
 
Deney Grubu CBCL 6/18 Anksiyete/Depresyon Alt Ölçeği Sontest-İzleme testi ve 
Öntest-İzleme Testi Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t 
Testi Sonuçları 
Sontest-İzleme Testi Karşılaştırması Öntest-İzleme Testi Karşılaştırması 
Anksiyete/ 
Depresyon 
N= 32 

 
(SS) 

sd t p Anksiyete/ 
Depresyon 
N= 32 

 
(SS) 

sd t p 

Son test 2.94 (2.06) 31 1.20 .241 Ön test 5.28 (2.80) 31 5.79 .0001* 
İzleme  
testi

2.56 (1.76)    İzleme  
testi

2.56 (1.76)    

*p<.05 
 

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının kurallara karşı gelme son 

testleri ( = 0.91, SE= 0.16) ve izleme testleri ( = 0.66, SE= 0.12) arasında 0.25, BCa%95 

CI[0.00  0.52] anlamlı fark bulunmamıştır (t(31)= 1.49, p> .05). Anababaların çocuklarının 

kurallara karşı gelme ön test (Mdn= 1.00) ve izleme testleri (Mdn= 1.00) arasında ise 

anlamlı fark olduğu görülmüştür (Z= -3.24, p< .05, r= -.40). Bu bulgu Çizelge 108 ve 

109’da görülebilir.  

 

Çizelge 108.  
 
Deney Grubu CBCL 6/18 Kurallara Karşı Gelme Alt Ölçeği Sontest-İzleme Testi 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları 
Kurallara Karşı 
Gelme  
N=32 

 (SS) sd t p 

Son test 0.91 (0.93) 31 1.49 .147 

İzleme testi 0.66 (0.70)    
 

Çizelge 109.  
 
Deney Grubu CBCL 6/18 Kurallara Karşı Gelme Alt Ölçeği Öntest-İzleme testi 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Kurallara 
Karşı Gelme 

N S.O. S.T. Z p 

Negatif Sıra 17 12.12 206.00 -3.24a .001* 

Pozitif Sıra 4 6.25 25.00   
Eşit 11    

*p<.05 
aPozitif Sıralar Temeline Dayalı 
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Aile eğitimine katılmış anababaların çocukların saldırgan davranışlar son test 

(Mdn= 2.00) ve izleme testleri (Mdn= 3.00) arasında ise anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıştır (Z= -0.41, p> .05). Çocukların saldırgan davranışlar ön testleri ( = 5.94, 

SE= 0.55) ve izleme testleri ( = 2.81, SE= 0.41) arasında 3.13, BCa%95 CI[2.23 4.11] 

anlamlı fark bulunmuştur (t(31)= 6.04, p< .05, d= 1.07). Elde edilen bulgular Çizelge 110 

ve Çizelge 111’de incelenebilir. 

Çizelge 110.

Deney Grubu CBCL 6/18 Saldırgan Davranışlar Alt Ölçeği Sontest-İzleme testi 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Saldırgan 
Davranışlar

N S.O. S.T. Z p

Negatif Sıra 11 14.91 164.00 -.41a .684
Pozitif Sıra 13 10.46 136.00
Eşit 8

aPozitif Sıralar Temeline Dayalı

Çizelge 111.

Deney Grubu CBCL 6/18 Saldırgan Davranışlar Alt Ölçeği Öntest-İzleme testi 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Saldırgan 
Davranışlar
N= 32

(SS) sd t p

Ön test 5.94 (3.13) 31 6.04 .0001*

İzleme testi 2.81 (2.32)
*p<.05

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının sosyal içedönüklük son test 

(Mdn= 1.00) ve izleme testleri (Mdn= 1.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z=

-0.58, p> .05). Çocukların ön test (Mdn= 3.00) ve izleme testleri (Mdn= 1.00) arasında

ise anlamlı fark olduğu görülmüştür (Z= -3.31, p< .05, r= -.41). Aile eğitimine katılmış 

anababaların çocuklarının somatik yakınmalar son test (Mdn= 1.00) ve izleme testleri 

(Mdn= 1.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= 0.00, p> .05). Çocukların ön 

test (Mdn= 3.00) ve izleme testleri (Mdn= 1.00) arasında ise anlamlı fark olduğu 

görülmüştür (Z= -3.11, p< .05, r= -.38). Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının 

sosyal sorunlar son test (Mdn= 2.00) ve izleme testleri (Mdn= 2.00) arasında anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (Z= -1.15, p> .05). Çocukların ön test (Mdn= 4.00) ve izleme 

testleri (Mdn= 2.00) arasında ise anlamlı fark olduğu görülmüştür (Z= -4.45, p< .05, r= -
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0.55). Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının düşünce sorunları son test (Mdn= 

1.00) ve izleme testleri (Mdn= 0.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -0.74, 

p> .05). Çocukların ön test (Mdn= 2.00) ve izleme testleri (Mdn= 0.00) arasında ise 

anlamlı fark olduğu görülmüştür (Z= -3.57, p< .05, r= -.44). Aile eğitimine katılmış 

anababaların çocuklarının dikkat sorunları son test (Mdn= 2.00) ve izleme testleri (Mdn= 

2.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -0.13, p> .05). Çocukların ön test 

(Mdn= 4.50) ve izleme testleri (Mdn= 2.00) arasında ise anlamlı fark olduğu görülmüştür 

(Z= -4.09, p< .05, r= -.51). Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının içe yönelim 

sorunları son test (Mdn= 5.00) ve izleme testleri (Mdn= 4.50) arasında anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (Z= -0.61, p> .05). Çocukların ön test (Mdn=11.00) ve izleme testleri 

(Mdn= 4.50) arasında ise anlamlı fark olduğu görülmüştür (Z= -4.24, p< .05, r= -.53). 

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının dışa yönelim sorunları son test (Mdn= 

3.00) ve izleme testi (Mdn= 3.00) arasında anlamlı farklılık yoktur (Z= -0.22, p> .05). 

Çocukların ön test (Mdn= 7.00) ve izleme testleri (Mdn= 3.00) arasında ise anlamlı 

farklılık bulunmuştur (Z= -4.47, p< .05, r= -.55). Sözü edilen bulgular Çizelge 112’de 

incelenebilir.  
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Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının toplam problem son testleri ( =

19.69, SE= 2.29) ve izleme testleri ( = 18.38, SE= 2.17) arasında 1.31, BCa%95 CI[-2.14

4.70] anlamlı fark bulunmamıştır (t(31)= 0.70, p> .05). Çocukların ön testleri ( = 35.30, 

SE= 2.98) ve izleme testleri ( = 18.38, SE= 2.17) arasında ise 16.92, BCa%95 CI[12.65 

21.27] anlamlı fark bulunmuştur (t(31)= 7.01, p< .05, d= 1.24). Bu bulgu Çizelge 113’te

görülebilir. Tüm bulgular değerlendirildiğinde araştırmanın 8.a. nolu denencesi CBCL 

6/18 tüm alt boyutlarında ve toplam problemde doğrulanmıştır.

Çizelge 113.

Deney Grubu CBCL 6/18 Toplam Problem Sontest-İzleme testi ve Öntest-İzleme Testi 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Sontest-İzleme Testi Karşılaştırması Öntest-İzleme Testi Karşılaştırması
Toplam 
Problem
N= 32

(SS)
sd t p Toplam 

Problem
N= 32

(SS)
sd t p

Son test 19.69 
(12.97)

31 .70 .49 Ön test 35.30 
(16.85)

31 7.01 .0001*

İzleme testi 18.38 
(12.27)

İzleme testi 18.38 
(12.27)

*p<.05

Aile eğitimine katılmış anababaların bildirimlerine göre çocuklarının eğitim 

sonunda azalan anksiyete/depresyon, sosyal içe dönüklük/depresyon, somatik 

yakınmalar, sosyal sorunlar, düşünce sorunları, dikkat sorunları, kurallara karşı gelme, 

saldırgan davranışlar, içe yönelim ve dışa yönelim sorunlarıyla toplam problemleri bir yıl 

sonra aynı düzeyde kalmıştır. Dolayısıyla aile eğitiminin çocukların duygusal-davranışsal 

sorunlarını azaltıcı etkisi bir yıl sonra da devam etmiştir. Elde edilen bulgulara göre bu 

etkinin büyüklüğü (ön test-izleme testi) incelendiğinde, anksiyete/depresyon (d= 1.03), 

saldırgan davranışlar (d= 1.07), sosyal sorunlar (r= -0.55), dikkat sorunları (r= -.51), içe 

yönelim (r= -.53) ve dışa yönelim sorunları (r= -.55) toplam problemler (d= 1.24) için 

büyük bulunmuştur. Sosyal içe dönüklük/depresyon (r= -.41), somatik yakınmalar (r= -

.38), düşünce sorunları (r= -.44) ve kurallara karşı gelme (r= -.40) için etki büyüklükleri 

orta düzeyde bulunmuştur (Cohen, 1988). 
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3.1.3.7. Çocukların Duygu Ayarlama Becerileri: Deney Grubu DAÖ İzleme Testi 

Bulguları 

 
Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının duygu ayarlama becerilerinin 

eğitimden bir yıl sonra incelenmesi için son test ve bir yıllık izleme ölçümlerinde Duygu 

Ayarlama Ölçeği’nden elde edilen verilerin arasındaki fark incelenmiştir. Bunun için 

verilerin dağılımlarının normal olup olmadığına bakılmış ve normal dağılımın sağlandığı 

durumlarda ilişkili örneklemler için t testi, normal dağılımın sağlanmadığı durumlarda 

Wilcoxon İşaretli Sıralar testinden yararlanılmıştır. Duygu Ayarlama Ölçeği’nden elde 

edilen izleme ölçümleri verileri aşağıda verilmiştir.  

 

3.1.3.7.1. Değişkenlik/olumsuzluk, duygu ayarlama ve toplam duygu ayarlama. 

 
Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının duygu ayarlama alt ölçeği son 

test ( = 16.29, SE= 0.62) ve izleme testi ( = 16.44, SE= 0.58) arasında -0.15, BCa%95 

CI[-1.24 0.84] anlamlı farklılık bulunmamıştır (t(33)= -0.27, p> .05). Çocukların ön test 

(Mdn= 17.00) ve izleme testi (Mdn= 17.00) arasında da anlamlı fark bulunmamıştır (Z= 

-1.42, p> .05). Elde edilen bulgular Çizelge 114 ve Çizelge 115’te incelenebilir.  

 

Çizelge 114.  
 
Deney Grubu DAÖ Duygu Ayarlama Alt Ölçeği Sontest-İzleme testi Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Bulguları 
Duygu 
Ayarlama 
N=34 

 (SS) sd t p 

Son test 16.29 (3.64) 33 -.274 .786 

İzleme testi 16.44 (3.37)    
 

Çizelge 115.  
 
Deney Grubu DAÖ Duygu Ayarlama Alt Ölçeği Öntest-İzleme testi Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Bulguları 
Duygu 
Ayarlama 

N S.O. S.T. Z p 

Negatif Sıra 18 18.86 339.50 -1.421a .155 

Pozitif Sıra 14 13.46 188.50   
Eşit 2     

*p<.05 
aPozitif Sıralar Temeline Dayalı 
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Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının değişkenlik/olumsuzluk son test 

( = 23.97, SE= 0.45) ve izleme testi ( = 26.03, SE= 0.58) puanlarının arasında -2.06, 

BCa%95 CI[-3.03 -1.12] anlamlı fark bulunmuştur (t(32)= -4.29, p< .05, d= -.75).

Çocukların değişkenlik/olumsuzluk ön test ( = 26.48, SE= 0.76) ve izleme testi ( =

26.03, SE= 0.58) puanlarının arasında 0.45, BCa%95 CI[-0.91 1.83] anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (t(32)= 0.68, p> .05). Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının

toplam duygu ayarlama son test ( = 40.18, SE= 0.91) ve izleme testleri ( = 42.36, SE=

1.04) arasında -2.18, BCa%95 CI[-3.81 -0.61] anlamlı farklılık bulunmuştur (t(32)= -2.63, 

p< .05, d= -.46). Çocukların ön test ( = 43.61, SE= 1.08) ve izleme testi ( =42.36,

SE=1.04) arasında 1.24, BCa%95 CI[-0.48 2.94] anlamlı farklılık bulunmamıştır 

(t(32)=1.37, p> .05). Elde edilen bulgular Çizelge 116’da görülebilir. DAÖ izleme 

ölçümlerine ilişkin elde edilen bulguların tümü incelendiğinde araştırmanın 8.b. nolu 

denencesinin duygu ayarlama alt ölçeği için doğrulandığı, değişkenlik/olumsuzluk alt 

ölçeği ve toplam puanı için doğrulanmadığı görülmüştür.

Çizelge 116.

Deney Grubu DAÖ Değişkenlik/Olumsuzluk Alt Ölçeği ve Toplam Puan Sontest-İzleme 
testi ve Öntest-İzleme testi Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler 
için t Testi Sonuçları
Sontest-İzleme Testi Karşılaştırması Öntest-İzleme Testi Karşılaştırması
Değişkenlik/
Olumsuzluk
N= 33

(SS)
sd t p Değişkenlik/

Olumsuzluk
N= 33

(SS)
sd t p

Son test 23.97 
(2.57)

32 -4.29 .0001* Ön test 26.48 
(4.39)

32 .68 .502

İzleme testi 26.03 
(3.36)

İzleme testi 26.03 
(3.36)

Toplam 
Puan
N= 33

(SS)
sd t p Toplm 

Puan
N= 33

(SS)
sd t p

Son test 40.18 
(5.24)

32 -2.63 .013* Ön test 43.61 
(6.20)

32 1.37 .181

İzleme testi 42.36 
(5.97)

İzleme testi 42.36 
(5.97)

*p<.05

Aile eğitimine katılmış anababaların bildirimine göre çocukların 

değişkenlik/olumsuz alt boyutuyla duygu ayarlama toplam puanı son test ve izleme testi 

puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. İzleme testlerinin ön testler ile arasındaki 

farka bakıldığında bu iki ölçümdeki puanların arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. 
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Ölçeğin duygu ayarlama alt boyutunda ön test, son test ve izleme testlerinin herhangi ikisi 

arasında da anlamlı farka rastlanmamıştır. Dolayısıyla tüm bulgular değerlendirildiğinde 

programın, çocukların duygu ayarlama becerilerinde bir yıl sonra etkisinin ortadan 

kalktığı söylenebilir.  

 

3.1.3.8. Akran İlişkilerinde Mağduriyet: Deney Grubu ÇBYÖ-KB İzleme Testi Bulguları 
 

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının akran ilişkilerindeki 

mağduriyetlerinin eğitimden bir yıl sonra incelenmesi için son test ve bir yıllık izleme 

ölçümlerinde Çocuğun Bireysel Yaşantıları Ölçeği-Kişisel Bildirim’den elde edilen 

verilerin arasındaki fark incelenmiştir. Bunun için verilerin dağılımlarının normal olup 

olmadığına bakılmış ve normal dağılımın sağlandığı durumlarda ilişkili örneklemler için 

t testi, normal dağılımın sağlanmadığı durumlarda Wilcoxon İşaretli Sıralar testinden 

yararlanılmıştır. Çocuğun Bireysel Yaşantıları Ölçeği-Kişisel Bildirim’den elde edilen 

izleme ölçümleri verileri aşağıda verilmiştir.  

 

3.1.3.8.1. İlişkisel mağduriyet, gözlenen mağduriyet, özgeci davranış, toplam 

mağduriyet. 

 
Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının ilişkisel mağduriyet düzeyleri 

son test (Mdn= 7.00) ve izleme testleri (Mdn= 6.00) arasında anlamlı fark bulunmuştur 

(Z= -2.40, p< .05, r= -.30). Çocukların ön test (Mdn= 7.00) ve izleme testleri (Mdn= 6.00) 

arasında da anlamlı fark bulunmuştur (Z= -2.07, p< .05, r= -.25). Aile eğitimine katılmış 

anababaların çocuklarının gözlenen mağduriyet son test (Mdn= 6.50) ve izleme testleri 

(Mdn= 6.50) arasında anlamlı fark bulunmamıştır (Z= -0.69, p> .05). Çocukların ön 

testler (Mdn= 7.50) ve izleme testleri (Mdn= 6.50) arasında da anlamlı fark bulunmamıştır 

(Z= -1.74, p> .05). Bu bulgular Çizelge 117’de incelenebilir.  
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Çizelge 117.

Deney Grubu ÇBYÖ-KB İlişkisel Mağduriyet ve Gözlenen Mağduriyet Alt Ölçekleri 
Sontest-İzleme testi ve Öntest-İzleme Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon 
İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Sontest-İzleme Testi Karşılaştırması Öntest-İzleme Testi Karşılaştırması

İl
iş

ki
se

l 
M

ağ
du

ri
ye

t

N S.O. S.T. Z p

İl
iş

ki
se

l 
M

ağ
du

ri
ye

t

N S.O. S.T. Z p

Negatif
Sıra

17 11.74 199.50 -
2.40a

.016* Negatif
Sıra

16 11.84 189.50 -
2.07a

.038*

Pozitif 
Sıra

5 10.70 53.50 Pozitif 
Sıra

6 10.58 63.50

Eşit 11 Eşit 11

G
öz

le
ne

n
M

ağ
du

ri
ye

t

N S.O. S.T. Z p

G
öz

le
ne

n 
M

ağ
du

ri
ye

t

N S.O. S.T. Z p

Negatif
Sıra

11 9.18 101.00 -.69a .492 Negatif
Sıra

14 10.79 151.00 -
1.74a

.082

Pozitif 
Sıra

7 10.00 70.00 Pozitif 
Sıra

6 9.83 59.00

Eşit 16 Eşit 14
*p<.05
aPozitif Sıralar Temeline Dayalı
bNegatif Sıralar Temeline Dayalı

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının özgeci davranış son test ( =

19.29, SE= 0.53) ve izleme testleri ( = 19.94, SE= 0.53) arasında -0.65, BCa%95 CI[-

1.65 0.47] anlamlı farklılık bulunmamıştır (t(33)= -1.17, p> .05). Çocukların ön test (Mdn=

21.00) ve izleme testleri (Mdn= 20.00) arasında da anlamlı farklılık yoktur (Z= -0.90, p> 

.05). Bu bulgu Çizelge 118 ve 119’da incelenebilir. 

Çizelge 118.

Deney Grubu ÇBYÖ-KB Özgeci Davranış Alt Ölçeği Sontest-İzleme testi Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Özgeci 
Davranış
N= 34

(SS) sd t p

Son test 19.29 (3.11) 33 -1.17 .249
İzleme testi 19.94 (3.08)
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Çizelge 119.  
 
Deney Grubu ÇBYÖ-KB Özgeci Davranış Alt Ölçeği Öntest-İzleme testi Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Özgeci 
Davranış 

N S.O. S.T. Z p 

Negatif Sıra 13 12.58 163.50 -.90a .367 
Pozitif Sıra 15 16.17 242.50   
Eşit 6     

*p<.05 
aNegatif Sıralar Temeline Dayalı 

 

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının akran ilişkilerinde mağduriyet 

(toplam puan) son test ( = 25.56, SE= 1.08) ve izleme testleri ( = 23.47, SE= 0.83) 

arasında 2.09, BCa%95 CI[0.40 3.76] anlamlı farklılık bulunmuştur (t(33)= 2.30, p< .05, 

d= .39). Çocukların ön test ( = 25.68, SE= 1.18) ve izleme testlerinin ( = 23.47, SE= 

0.83) arasında da 2.21, BCa%95 CI[0.76 3.68] anlamlı farklılık bulunmuştur (t(33)= 2.93, 

p< .05, d= .50). Bu bulgu Çizelge 120’de incelenebilir. 

 

Çizelge 120.  
 
Deney Grubu ÇBYÖ-KB Toplam Puan Sontest-İzleme testi ve Öntest-İzleme testi 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin T Testi Sonuçları 
Sontest-İzleme Testi Karşılaştırması Öntest-İzleme Testi Karşılaştırması 
Toplam 
Puan 
N= 34 

 
(SS) 

sd t p Toplam 
Puan 
N= 34 

 
(SS) 

sd t p 

Son test 25.56 
(6.32) 

33 2.30 .028* Ön test 25.68 
(6.89) 

33 2.93 .006* 

İzleme testi 23.47 
(4.82) 

   İzleme testi 23.47 
(4.82) 

   

*p<.05 
 

 Sözü edilen bulgular incelendiğinde araştırmanın 8.c. nolu denencesinin ÇBY-KB 

ilişkisel mağduriyet alt boyutu ve toplam puanda doğrulanmadığı, diğer alt boyutlarda 

doğrulandığı görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre aile eğitimine katılmış anababaların 

çocuklarının gözlenen mağduriyet ve özgeci davranış alt boyutlarındaki son test ve izleme 

testi puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Öte yandan çocukların ilişkisel 

mağduriyet ve toplam mağduriyet izleme testleri puanlarında hem son testlerden hem de 

ön testlerden anlamlı bir şekilde farklılaşarak azalma görülmüştür. Aile eğitiminin bu alt 

boyutta ve toplam mağduriyet puanında kısa dönemde herhangi bir etkisi gözlenmezken 
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bir yıl sonra çocukların akran ilişkilerindeki mağduriyeti azaltıcı etkisinin olduğu 

söylenebilir. Bu etkilerin büyüklükleri incelendiğinde ilişkisel mağduriyet (r= -.25) için 

küçük ve toplam mağduriyet (d= .50) için orta düzeyde olduğu görülmüştür (Cohen, 

1988).

3.1.3.9. Akran İlişkilerinde Saldırganlık: Deney Grubu ÇSDÖ-KB İzleme Testi Bulguları

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının akran ilişkilerindeki 

saldırganlık davranışlarının eğitimden bir yıl sonra incelenmesi için son test ve bir yıllık 

izleme ölçümlerinde Çocuğun Sosyal Davranışları Ölçeği-Kişisel Bildirim’den elde 

edilen verilerin arasındaki fark incelenmiştir. Bunun için verilerin dağılımlarının normal 

olup olmadığına bakılmış ve normal dağılımın sağlandığı durumlarda ilişkili örneklemler 

için t testi, normal dağılımın sağlanmadığı durumlarda Wilcoxon İşaretli Sıralar testinden 

yararlanılmıştır. Çocuğun Sosyal Davranışları Ölçeği-Kişisel Bildirim’den elde edilen 

izleme ölçümleri verileri aşağıda verilmiştir. 

3.1.3.9.1. İlişkisel saldırganlık, gözlenen saldırganlık, özgeci davranış, dahil 

olma, yalnızlık ve toplam saldırganlık.

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının ilişkisel saldırganlık son testleri 

(Mdn= 5.00) ve izleme testleri (Mdn= 5.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z=

-0.85, p> .05). Çocukların ön testleri (Mdn= 5.00) ve izleme testleri (Mdn= 5.00) arasında

da anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -0.53, p> .05). Buna göre programın çocukların 

ilişkisel saldırganlık düzeylerine etkisi olmadığı söylenebilir. Aile eğitimine katılmış 

anababaların çocuklarının gözlenen saldırganlık son testleri (Mdn= 3.00) ve izleme 

testleri (Mdn= 3.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -0.19, p> .05).

Çocukların ön test (Mdn= 3.00) ve izleme testleri (Mdn= 3.00) arasında da anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (Z= -0.30, p> .05). Buna göre programın çocukların gözlenen 

saldırganlık düzeylerine de etkisi olmadığı söylenebilir. Aile eğitimine katılmış 

anababaların çocuklarının yalnızlık son test (Mdn=2.00) ve izleme testleri (Mdn= 2.0) 

arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -0.03, p> .05). Çocukların ön testleri (Mdn=

2.00) ve izleme testleri (Mdn= 2.00) arasında da anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -

1.42, p> .05). Dolayısıyla programın çocukların yalnızlık düzeyleri üzerinde de etkisi 

olmadığı söylenebilir. Sözü edilen bulgular Çizelge 121’de incelenebilir. 
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Çizelge 121.  
 
Deney Grubu ÇSDÖ-KB İlişkisel Saldırganlık, Gözlenen Saldırganlık, Yalnızlık Alt 
Ölçekleri Sontest-İzleme testi ve Öntest-İzleme Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin 
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Son Test-İzleme Testi Karşılaştırması Ön Test-İzleme Testi Karşılaştırması 

İl
iş

ki
se

l 
Sa

ld
rı

ga
nl

ık
 

N S.O. S.T. Z p 

İl
iş

ki
se

l 
Sa

ld
rı

ga
nl

ık
 

N S.O. S.T. Z p 

Negatif  
Sıra 

10 9.40 94.00 -
.85a 

.398 Negatif  
Sıra 

10 9.75 97.50 -.53a .594 

Pozitif  
Sıra 

7 8.43 59.00   Pozitif 
Sıra 

8 9.19 73.50   

Eşit 12     Eşit 11     

G
öz

le
ne

n 
Sa

ld
ır

ga
nl

ık
 

N S.O. S.T. Z p 

G
öz

le
ne

n 
Sa

ld
ır

ga
nl

ık
 

N S.O. S.T. Z p 

Negatif  
Sıra 

5 8.60 43.00 -
.19b 

.851 Negatif  
Sıra 

8 6.88 55.00 -.30b .766 

Pozitif  
Sıra 

8 6.00 48.00   Pozitif 
Sıra 

7 9.29 65.00   

Eşit 17     Eşit 15     

Y
al

nı
zl

ık
 N S.O. S.T. Z p 

Y
al

nı
zl

ık
 N S.O. S.T. Z p 

Negatif  
Sıra 

12 10.63 127.50 -
.03a 

.973 Negatif  
Sıra 

13 10.00 130.00 -
1.42a 

.155 

Pozitif  
Sıra 

10 12.55 125.50   Pozitif  
Sıra 

6 10.00 60.00   

Eşit 12     Eşit 15     
*p<.05 
aPozitif sıralar temeline dayalı
bNegatif sıralar temeline dayalı 
 

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının özgeci davranış son test ( = 

17.16, SE= 0.46) ve izleme testleri ( = 17.42, SE= 0.46) arasında -0.26, BCa%95 CI[-

1.31 0.63] anlamlı bir fark bulunmamıştır (t(30)= -0.56, p> .05). Çocukların ön test ( = 

17.65, SE= 0.34) ve izleme testleri ( = 17.42, SE= 0.46) arasında da 0.23, BCa%95 CI[-

0.61 1.17] anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (t(30)= 0.49, p> .05). Bu bulgular Çizelge 

122’de görülebilir. Buna göre programın çocukların özgeci davranışları üzerinde etkisi 

olmadığı söylenebilir.  
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Çizelge 122.

Deney Grubu ÇSDÖ-KB Özgeci Davranış Alt Ölçeği Sontest-İzleme testi ve Öntest-
İzleme testi Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi 
Sonuçları
Sontest-İzleme Testi Karşılaştırması Öntest-İzleme Testi Karşılaştırması
Özgeci 
Davranış
N= 31

(SS)
sd t p Özgeci 

Davranış
N= 31

(SS)
sd t p

Son test 17.16 
(2.56)

30 -
.56

.580 Ön test 17.65 
(1.87)

30 .49 .628

İzleme testi 17.42 
(2.57)

İzleme testi 17.42 
(2.57)

*p<.05

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının dahil olma son testleri ( = 8.50, 

SE= 0.24) ve izleme testleri ( = 8.78, SE= 0.23) arasında -0.28, BCa%95 CI[-0.82 0.24] 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (t(31)= -0.98, p> .05). Çocukların ön test (Mdn= 8.50) ve 

izleme testleri (Mdn= 9.00) arasında da anlamlı farklılık bulunmamıştır, (Z= -1.27, p>

.05). Bu bulgular Çizelge 123 ve 124’te sunulmuştur. Buna göre programın çocukların 

dahil olma düzeylerine etkisi olmadığı söylenebilir.

Çizelge 123.

Deney Grubu ÇSDÖ-KB Dahil Olma Alt Ölçeği Sontest-İzleme testi Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin İlişkili Örneklemler için t Testi Sonuçları
Dahil Olma
N= 32

(SS) sd t p

Son test 8.50 (1.37) 31 -.98 .337
İzleme testi 8.78 (1.29)

Çizelge 124.

Deney Grubu ÇSDÖ-KB Dahil Olma Alt Ölçeği Öntest-İzleme testi Puanlarının 
Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Dahil Olma N S.O. S.T. Z p
Negatif Sıra 9 9.78 88.00 -1.27a .203
Pozitif Sıra 13 12.69 165.00
Eşit 10

aNegatif Sıralar Temeline Dayalı
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 Aile eğitimine katılmış anababaların toplam puan son test (Mdn= 26.00) ve izleme 

testleri (Mdn= 26.00) arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (Z= -0.62, p> .05). 

Çocukların ön test (Mdn= 27.00) ve izleme testleri (Mdn= 26.00) arasında da anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (Z= -1.14, p> .05). Bu bulgu, Çizelge 125’te görülebilir. 

Dolayısıyla araştırmanın 8.d. nolu denencesi doğrulanmıştır.  

 

Çizelge 125.  
 
Deney Grubu ÇSDÖ-KB Toplam Puan Sontest-İzleme testi ve Öntest-İzleme 
Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 
Son Test-İzleme Testi Karşılaştırması Ön Test-İzleme Testi Karşılaştırması 
Toplam  
Puan 

N S.O. S.T. Z p Toplam 
Puan 

N S.O. S.T. Z p 

Negatif 
Sıra 

13 16.50 214.50 -.62a .538 Negatif 
Sıra 

16 17.97 287.50 -1.14a .255 

Pozitif 
Sıra 

14 11.68 163.50   Pozitif 
Sıra 

14 12.68 177.50   

Eşit 6     Eşit 3     
aPozitif sıralar temeline dayalı 
 

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının kısa dönemde değişmeyen 

akran ilişkilerindeki saldırganlık düzeyleri bir yıl sonra da aynı düzeyde kalmıştır. 

Dolayısıyla 7-11 Yaş AEP’in çocukların akran ilişkilerindeki saldırganlık düzeylerini 

değiştirmede kısa ya da uzun dönemde bir etkisi olmadığı söylenebilir.  

Özetle 7-11 Yaş AEP’in anababaların ruhsal belirtilerinin ve anababalık stresinin 

azalmasında, anababalık benlik saygısının artmasında etkili olduğu ve bu etkinin bir yıl 

sonra da devam ettiği görülmüştür. Ayrıca 7-11 Yaş Aile Eğitimi aile işlevlerinden 

problem çözme, iletişim, roller, davranış kontrolü aile işlevleri ve genel fonksiyonlarını 

daha sağlıklı duruma getirmede etkili bulunmuş ve bu etkinin davranış kontrolü dışında 

diğer aile işlevlerinde bir yıl sonra da devam ettiği görülmüştür. Öte yandan, duygusal 

tepki verebilme ve gereken ilgiyi gösterme aile işlevlerinde eğitimin herhangi bir etkisine 

rastlanmamıştır. 7-11 Yaş AEP’in çocuklar üzerindeki etkisine bakıldığında, çocukların 

duygusal-davranışsal sorunlarını azaltmada programın etkili olduğu bulunmuş, bu etkinin 

bir yıl sonra da devam ettiği görülmüştür. Öte yandan, programın kısa dönemde 

çocukların duygu ayarlama becerilerini yükseltici bir etkisi bulunurken bu etki bir yıl 

sonra devam etmemiştir. Programın çocukların akran ilişkilerindeki mağduriyet ve 

saldırganlık üzerindeki etkileri incelendiğinde akran ilişkilerindeki saldırganlık 
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davranışlarına bir etkisi gözlenmezken, mağduriyet düzeylerinin kısa dönemde 

etkilenmediği ancak bir yıl sonra azaldığı görülmüştür. 

3.1.4. Nitel Bulgular: Anababaların Aile Eğitimine İlişkin Görüşleri

Aile eğitimine katılmış anababalara eğitim sürecinin sonunda ve bir yıl sonra 

kendilerinde, çocuklarında, eşlerinde ve aile ilişkilerinde gözlemledikleri 

değişimlere/gelişimlere ilişkin aşağıdaki sorular yazılı olarak sorulmuş ve yazılı olarak 

cevaplandırmaları istenmiştir. Eğitim sonunda sözü edilen formu 30 anababa doldurmuş 

ve toplam 165 değerlendirme belirtilmiştir. Eğitimden bir yıl sonra ise 31 anababa formu 

doldurmuş ve toplam 164 değerlendirmede bulunulmuştur. Bu sorular aşağıda yer 

almaktadır:

Eğitim sonunda: Sevgili anababa, 13 haftalık anababa eğitimini almadan önce ve 

aldıktan sonra kendinizde, çocuğunuzda, eşiniz ve çocuğunuz ile ilişkinizde 

gözlemlediğiniz değişim ve varsa gelişmeleri lütfen belirtiniz.

Eğitimden bir yıl sonra: Sevgili anababa, lütfen bir yıl önce katıldığınız anababa 

eğitiminde edindiğiniz bilgi ve becerileri düşünerek bir yıl içinde kendinizde, 

çocuğunuzda, eşiniz ve çocuğunuzla ilişkinizde gözlemlediğiniz değişim ve varsa 

gelişmeleri belirtiniz. 

Anababaların bu sorulara verdikleri yanıtların belirli konular altında toplandığı 

görülmüştür.  Anababaların eğitimden hemen sonra kendilerinde, eşlerinde, çocuklarında 

ve aile ilişkilerinde gözlemledikleri değişim ve gelişmeler aşağıda sıralanmıştır. Çizelge 

126’da görüldüğü gibi anababalar kendilerinde pek çok konuda gelişmeleri olduğunu 

belirtmiştir. Özellikle aşağıdaki çizelgelerde de belirtildiği gibi 7-11 Yaş AEP’in 

içeriğindeki farklı oturumların amaç edindiği becerilerin kazanıldığına ilişkin 

bildirimlerin olması dikkat çekicidir. 
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Çizelge 126.  
 
Anababaların Eğitim Sonunda Geliştirdiklerini Düşündükleri Becerileri  

1. Etkili iletişim yöntemlerini kullanabilme (uygun beden dili, göz teması, ses tonu ve 
etkin dinlemeyi kullanarak) 

2. Etkili komut verme (açık, net ve tek seferde bir komut verme vb.), sınır koyma 
(televizyon, ödev, oyun gibi konularda) ve alternatif çözüm yollarını değerlendirerek 
etkili problem çözme 

3. Kendi duygularını ayarlayabilme (öfke, üzüntü gibi) ve çocuğunun duygularını 
ayarlamasına yardımcı olma 

4. Çocuğunun gelişim dönemi özelliklerini bilme ve uygun sorumluluk vererek 
özgüvenini geliştirme, çocuğunun daha çok olumlu davranışlarına odaklanma 

5. Çocuğun istendik ve istenmeyen davranışlarını yönetebilme (ödül sistemi, görmezden 
gelme, sözel takdir (övgü), davranışın doğal ya da mantıklı sonucu gibi tekniklerin 
kullanılması) 

6. İhmal ve istismar konularında duyarlılığın ve farkındalığın artması ve çocuğu 
bilgilendirme 

7. Çocuğuyla oyun oynama/etkili zaman geçirme ve daha çok sevgi verme, çocuğunun 
arkadaşlarıyla zaman geçirmesini teşvik etme 

8. Yetkin anababa tutumu ile çocuğun bir birey olduğu anlayışı geliştirme 
9. Kendilerinin anababalık rolleri dışında da rolleri olduğunu fark etme 
10. Kendi davranışları konusunda daha emin olma, kendini daha rahat ifade edebilme, daha 

hoşgörülü olma, çocuğuyla ilişkilerinde eşi olmadan da rahat olabilme 
  

Anababaların bir bölümü eşlerine ilişkin gözlemlerini de eklemişlerdir. Elde 

edilen bulgulara göre eşlerinde herhangi bir değişimin olmadığı ya da tutarsız olmaları 

gibi gözlemler belirtilmişken bazı anababalar eşlerinin anababalığında da olumlu 

gelişmeler gözlemişlerdir. Sözü edilen gözlemler Çizelge 127’de görülebilir.  

 

Çizelge 127.  
 
Anababaların Eğitim Sonunda Eşlerine ilişkin Gözlemleri  

1. Eşinde herhangi bir değişim gözlememe 
2. Eşin ev kurallarına katılmaması, tutarsız davranması 
3. Eşinin çocuğuyla (istekli ve söylenmeden) etkili zaman geçirmesi 
4. Eşinin de ev kurallarına uyması 

  

Anababalar çocuklarının duygusal-davranışsal gelişimlerinde olumlu değişimler 

belirtmiştir. Sözü edilen bu değişimleri bazı anababalar geliştirdikleri beceriler 

sonucunda oluştuğunu bildirmiştir. Çizelge 128’de anababaların çocuklarında 

gözledikleri davranışlar sunulmuştur. 
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Çizelge 128.

Anababaların Eğitim Sonunda Çocuklarına ilişkin Gözlemleri 

1. Çocuğun artık anababasıyla oyun oynamak istemesi
2. Puan/Ödül sistemi ile özbakım becerilerinin gelişmesi, ödev yapma alışkanlığı

kazanması
3. Kardeş kıskançlığının sona ermesi, kardeşlerinin eşyalarını izinsiz kullanmama,

kardeşler arasında yaşanan sorunların daha kolay çözülmesi
4. Çocuk haklarına ilişkin farkındalığının artması
5. Etkili iletişim sayesinde çocuğun günlük etkinliklerini aile üyeleriyle daha çok

paylaşması
6. Duygusal-davranışsal sorunlarda azalma/yok olma
7. Düzenli kitap okumaya başlaması
8. Davranışlarında olumlu gelişmeler (etkili komut karşısında davranışı gerçekleştirme,

gerektiğinde özür dileme davranışı, ev kurallarına uyma, görmezden gelme yöntemiyle
mızmızlanma davranışını azaltması/önlemesi vb.)

Anababalar ayrıca aile içindeki değişimleri de ifade etmişlerdir. Anababalar aile 

içi ilişkilerde, kurallarda, birlikte zaman geçirme etkinliklerinde olumlu gelişmeler 

belirtmişlerdir. Bu gelişmeler Çizelge 129’da sunulmuştur.

Çizelge 129.

Anababaların Aile İlişkilerine ilişkin Gözlemleri

1. Aile üyelerinin kendi aralarındaki iletişimin kaliteli olması, aile ilişkilerinde sıcaklık
ve daha rahat hissetme

2. Aile oyunu ya da özel zaman etkinlikleriyle ile ailece zaman geçirme, ailece kitap
okuma saatlerinin başlaması

3. Bir karar alınırken birlikte karar verme, kuralların ailece belirlenmesi ve bu kurallara
ailece uyma

4. Aile dışından kişilerin olumlu gözlemleri

Anababalar eğitim sonunda katıldıkları 7-11 Yaş AEP sonrası kendilerinde ve aile 

üyelerinde çeşitli gelişmeler belirtmişler ve genel olarak eğitimden memnun kaldıklarını 

ifade etmişlerdir. Anababaların bir yıl sonraki bildirimlerine göre sözü edilen 

memnuniyetin devam ettiği gözlenmiştir. Anababalar eğitim sonunda edindikleri 

becerileri bir yıl sonra da genel olarak sürdürdüklerini ifade etmişlerdir. Anababaların 

ifadeleri çoğunlukla kendilerine ilişkin gelişmelere dayandığından sözü edilen gelişmeler 

tek bir çizelgede sunulmuştur (bknz: Çizelge 130).
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Çizelge 130.  
 
Anababaların Eğitimden Bir Yıl Sonrasına ilişkin Gözlemleri  

1. Anababanın özellikle olumsuz duygularını ayarlama becerisinin gelişmesi ve ruhsal 
olarak daha iyi hissetmesi 

2. Aile içi iletişimin gelişmesi, çatışmanın azalması aile üyelerinin birbirine ayırdıkları 
zamanın artması 

3. Etkili problem çözme yöntemlerini uygulama 
4. Etkili komut verme becerisinin sürmesi ve olumlu sonuçlar alma  
5. Eşlerin tutarlı davranışlarının gelişmesi, bazı konularda anlaşamama (örneğin ödülün 

niteliği gibi) 
6. Çocuğun davranışlarındaki olumlu gelişmenin sürmesi (mızmızlanma davranışının 

azalması, özdenetiminin artması) 
7. Puan/ödül sisteminin kullanılması (çocuğun ödevlerini yapma alışkanlığını sürdürmesi 

vb.) 
8. Ev kurallarının düzenli uygulanması 
9. Çocuğa uygun sorumluluklar vermenin artması 
10. Çocuğun duygu ayarlamasına yardımcı olma 
11. Anababanın kendine ayırdığı zamanın artması 
12. Yaşanan sorunların ortak olduğunu anlama  

  

7-11 Yaş AEP’e katılmış anababaların belirttikleri görüşlerin toplandığı konulara 

bakıldığında programın etkisini ortaya koyan nicel bulguların desteklendiği görülmüştür. 

Anababalar genel olarak eğitim sonrası kendilerinde, eşlerinde, çocuklarında ve aile içi 

ilişkilerde olumlu gelişmeler belirtmiş ve bir yıl sonra bu gelişmelerin devam ettiğinden 

söz etmişlerdir. Dolayısıyla bu bulgularla da anababa eğitiminden memnun kalındığı ve 

AEP’in oturumlarda hedeflediği becerileri büyük oranda kazandıkları görülmüştür.  
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3.2. YORUMLAR

7-11 Yaş AEP’in anababalar ve çocuklar üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği

bu araştırmada, programın hem anababalar hem de çocuklarla ilgili farklı değişkenler 

üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Öte yandan bazı değişkenlerde bu etkiler 

gözlenmemiştir. Araştırmanın bulguları, bu bölümde ilgili alanyazın ışığında

tartışılmıştır. 

İlk olarak anababa eğitim programlarında önemli bir konu olan anababaların 

katılım ve devam durumunun değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

Araştırmanın işlem bölümünde aile eğitimine katılmış anababaların eğitime devam 

durumları belirtilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan 34 anababadan %91.2’si

programın yarısından fazlasına (7 oturum ve üzeri) katılmıştır. Tüm oturumlara katılan

anababa oranı %11.8 iken anababaların %35.29’u sadece bir oturuma katılmayıp 12 

oturuma katılmıştır. Tüm oturumlara katılımın bütün anababalarda sağlanamamış olması 

bir sınırlılık olmasına karşın programın etkisi oldukça iyi düzeydedir. Ayrıca, alanyazında 

anababaların müdahale/eğitim sürecine katılım oranlarıyla bu araştırmadaki oranların 

benzer olduğu görülmüştür (Dumas ve diğerleri, 2007; Kazdin ve diğerleri, 1997; Rostad 

ve diğerleri, 2017). Dumas ve diğerleri (2007) anababaların eğitime katılımlarını Planlı 

Davranış Kuramı’nın (Theroy of Planned Behaviour) iyi bir şekilde açıkladığını 

belirtmiştir. Bu kurama göre davranışın, kişinin belirli bir şekilde davranma niyeti ve 

kişinin bunu yapmanın yararlı olabileceği ve kendi kontrolünde olduğu algısıyla

belirlendiği varsayılmaktadır. Dumas ve diğerleri (2007) anababa eğitimine kayıt ve 

katılımın anababanın kaydolmaya belirttiği niyeti ve çocuklarıyla kendilerinin 

programdan sağlayacağı yarara ilişkin algılarıyla karşılaşabilecekleri engellerin 

üstesinden gelebilmelerine ilişkin algılarının belirlediğini varsaymaktadır. Ayrıca 

katılımın programın oturumların kalitesini, programa daha sık gelmenin de daha iyi 

katılımı belirlediğini belirtmişlerdir. Salari ve Filus (2017) Sağlık İnancı Modeli’nin 

(Health Belief Model; Rosenstock, Strecher ve Becker, 1988) sağlıkla ilgili davranışları 

açıklamak, tahmin etmek ve etkilemek için en çok kullanılan kavramsal çerçevelerden 

biri olduğunu belirtmiştir. Bu modele göre, anababalar çocuklarının gelecekte bir sorun 

geliştireceğini hissetiklerinde (algılanan duyarlılık), bu sorunların istenmeyen etkileri 

olacağına inandıklarında (algılanan şiddet), anababalık programının davranışsal 

problemleri azaltmada etkili olacağını düşündüklerinde (algılanan yarar), programı çok 
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fazla beklentisel bulmadıklarında (algılanan engeller) ve programda öğrendiklerini 

kullanabileceklerine emin olduklarında (algılanan öz-yeterlilik) programlara katılım 

olasılıkları daha yüksek olmaktadır. Kendi çalışmalarında modelin bu öngörülerini 

sınamışlardır. Elde edilen bulgulara göre anneler programı daha yararlı ve programda 

daha az engel algıladıklarında katılmak için daha güçlü istek duymaktadır. Babalar ise 

programı daha yararlı ve öz yeterliliklerini daha yüksek algıladıklarında programa 

katılmak için daha güçlü istek duymaktadır.  

Bu araştırma kapsamındaki anababalara da oturumlara katılabilmeleri için çeşitli 

kolaylıklar sağlanmıştır (herkese uygun saatlerin belirlenmesi, ikram sağlanması gibi). 

Ayrıca anababalara programın olası yararlarından da başvuru esnasında sözedilmiştir. 

Oturumlar içinde anababalara kullanabilecekleri çeşitli beceriler öğretilmiş ve denemeleri 

için oturum içinde uygulamalar yapılmıştır. Ayrıca çeşitli ev ödevleriyle bu becerileri 

evde denemeleri beklenmiş ve sonraki oturumda deneyimleriyle ilgili paylaşımda 

bulunmaları desteklenmiştir.  

Haggerty ve diğerleri (2002) okul temelli bir müdahale olan Sağlıklı Çocuklar 

Yetiştirme’ye (Raising Healty Children) anababaların katılımlarını yordayan etmenleri 

incelemişlerdir. Müdahale, sınıf yönetimi ve öğretimde öğretmenlerin gelişimini, ev 

hizmetlerinde yüksek riskli çocukları ve anababaları, müdahale okullarına devam eden 

çocuklar ile anababaları için çalıştayları içeren bir yapıya sahiptir. Elde edilen bulgulara 

göre daha eğitimli anababaların ve çocuğu anti-sosyal davranışa sahip olan anababaların, 

çocuğunun istenmeyen davranışlarını yönetmeyi öğrenmek için sözü edilen çalıştaylara 

katılıma daha açık olduğu görülmüştür. Öte yandan yalnız anababalık, düşük gelir ve 

anababanın riskli davranışlarının olmasının eğitimlere katılmak için birer yordayıcı 

olmadığı bulunmuştur. Bu araştırmada da aile eğitimine katılmış anababaların eğitim 

düzeylerinin lise ve üzeri olduğu görülmüştür. Dolayısıyla anababaların eğitim 

düzeylerinin yüksek olması bu programa katılımlarını artırıcı bir etken olduğu 

düşünülmektedir.  

Araştırma sürecinde deney grubu anababaları eğitim sürecini tamamladıktan 

sonra kontrol grubuyla da programın uygulanması hedeflenmiş ancak duyurunun 

yapıldığı süreçte grupların oluşturulabilmesi için yeterli sayıda anababanın katılımı 

sağlanamadığından sözü edilen eğitim başlatılamamıştır. Kontrol grubuna herhangi bir 

hizmetin sağlanamamış olması araştırmanın bir sınırlılığı olarak görülebilir. Bununla 

birlikte, kontrol grubundaki anababalara, araştırmacıya ulaşabilecekleri iletişim bilgileri 
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verilmiştir. Böylece bu süreçte anababalıkla ilgili gereksinim duyan ve araştırmacıya 

başvuran anababalara bu hizmet sağlanmıştır. 

Bu çalışma 2013 yılında gözden geçirilerek oluşturulan 7-11 Yaş Aile Eğitim 

Programı’nın bilinen ilk kapsamlı etki araştırmasıdır. Bu nedenle programın etkisine 

ilişkin alanyazında başka sonuçlara rastlanmamıştır. Dolayısıyla elde edilen bulgular 

diğer anababa eğitim programlarının sonuçlarıyla birlikte ele alınarak tartışılmıştır. 

Bulguların tartışılmasında, etkisi araştırılan etmenlerin başlıklandırılması yolu 

izlenmiştir. 

3.2.1. Anababa Ruhsal Belirtileri

Araştırmada elde edilen bulgulara göre 7-11 Yaş AEP anababaların ruhsal 

belirtilerini azaltmada etkili bulunmuştur ve bu etkinin bir yıl sonra da kaygı, depresyon 

ve olumsuz benlik belirtilerinde devam ettiği görülmüştür. Anababaların bir yıl sonra 

somatizasyon ve düşmanlık belirtileriyle toplam ruhsal belirtileri artsa da bu belirti 

düzeyleri eğitim öncesinde gözlenen duruma geri dönmemiştir. Öte yandan, kontrol 

grubunda herhangi bir değişime rastlanmamıştır. Ayrıca eğitim sonunda deney grubu 

anababalarının ruhsal belirtileri kontrol grubuna göre daha fazla azalmıştır. 

Borre ve Kliewer (2014) anababanın zorlayıcı etmenleri (şiddete maruz kalma ve 

yaşam stresleri), ruh sağlığı problemleri (depresif, kaygılı ve düşmanca belirtiler) ve 

anababalık uygulamaları (anababalık bilgileri ve çocukta ortaya çıkanlar) arasındaki 

bağlantıyı incelemiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre birinci yılda gözlenen anababa 

zorlukları, ikinci yılda anababanın ruh sağlığındaki değişimlerle ve üçüncü yılda 

anababalık uygulamalarının genel kalitesi ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca anababa ruh 

sağlığı belirtileri ile bir sonraki yılda görülen anababanın daha az bilgi sahibi olması ve

çocukta ortaya çıkanlarla ilişkili bulunmuştur. Dolayısıyla anababaların yaşamlarındaki 

zorluklar ruh sağlıklarındaki değişimleri etkilemekte, bu değişimler de anababalık bilgisi 

ve çocuklarını etkilemektedir. Goodman ve diğerleri de (2011) annenin depresyonu ile 

çocuğun içe yönelim, dışa yönelim sorunları ve genel psikopatolojisi arasında güçlü bir 

ilişki olduğunu belirtmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi Leinoen, Solantaus, Punamaki 

(2003), anababa ruh sağlığının anababalık becerileri üzerinde etkili olduğunu ve olumsuz 

uygulamaların da çocuğun uyumunu bozduğunu bulmuşlardır. Anababa eğitim

programları araştırmalarında ise temel olarak anababalık becerileri üzerine 

odaklanılmasına ve anababalara ruh sağlıklarıyla ilgili bir danışmanlık hizmeti 
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sunulmamasına karşın ruhsal belirtilerin gerilediği sonuçları elde edilmektedir (Örneğin 

Barlow ve diğerleri, 2014; Muzik ve diğerleri, 2015). Dolayısıyla anababaların 

becerilerinin gelişmesiyle anababalık konusunda daha az zorluk yaşamaları ve daha 

yetkin hissetmeleri sayesinde kendilerini daha iyi hissedebilecekleri söylenebilir. Nitekim 

anababalık yetkinliği azaldıkça psikolojik sıkıntı artmaktadır (Silver, Heneghan, Bauman 

ve Stein, 2006). Ayrıca uygun olmayan anababalık uygulamalarının kaynağı olan otoriter 

ve izin verici anababalık arttıkça da psikolojik iyi oluş azalmaktadır (Lavasani, 

Borhanzadeh, Afzali ve Hejazi, 2011). Alanyazındaki bu sonuçlardan hareketle, zorlu 

yaşam olaylarının anababa ruh sağlığını ve dolayısıyla anababalık uygulamalarını 

etkileyebileceği ve bu becerilerin gelişmesiyle anababaların iyi oluşlarına hizmet edeceği 

söylenebilir. Dolayısıyla bu araştırmada da anababaların yeni beceriler kazanmasıyla 

ruhsal belirtilerinde azalma görülmüş olabilir.  

 Alanyazındaki diğer anababa eğitim programlarının anababa ruhsal belirtileri 

üzerinde bu araştırmadakine benzer etkilere sahip olduğu görülmektedir. Movallali, 

Dousti ve Abedi-Shapourabadi (2015) Üç P Olumlu Anababalık Programının işitme 

engelli çocuğu olan anababaların ruh sağlıkları üzerindeki etkisini incelemiştir. Buna göre 

sekiz oturumluk programa katılan 7-12 yaş aralığında işitme engeli olan çocuğa sahip 

anababaların eğitim sonunda somatik belirtileri, kaygı/uykusuzluk belirtileri, ağır 

depresyon belirtileri azalmış genel ruh sağlıklarında iyileşme gözlenmiştir. Noorbakhsh, 

Zeinodini ve Rahgozar (2014) Üç P’nin etkisini çocuğunda DEHB olan anababalarda 

incelemişlerdir. Programı alan anababaların müdahale sonunda daha az depresyon, kaygı 

ve stres belirtileri gösterdiği bulunmuştur. Fawley-King, Trask, Calderon, Aarons ve 

Garland da (2014) araştırmalarında Üç P’ye katılan anababaların depresyon, kaygı ve 

stres düzeylerinin azaldığını bulmuşlardır. Lindsay ve Totsika (2017) İngiltere’de bazı 

yerel yönetimlerde yaygın bir şekilde kullanılan anababa eğitim programlarının 

(CANparent Trial) 0-6 yaş çocuğu olan anababalardaki etkilerini değerlendirmişlerdir.  

Programların anababaların anababa olarak nasıl daha etkili olabileceği duygusunu 

geliştirmede, başetme için gelişmiş beceriler kazanmada ve ruhsal iyi oluşlarını artırmada 

etkili olduğu bulunmuştur. Ancak anababalık rolüyle ilgili stres ve doyum düzeylerinde 

bir değişim gözlenmemiştir.  

Öte yandan anababa eğitim programlarının ruhsal belirtiler üzerinde tam tersi 

sonuçları da bulunmaktadır. Smallegange, Hermanns ve Oort (2016) Üç P ve Ev-

Başlangıç (Home-Start) programlarının etkisini, küçük çocuğu olan (ortalama olarak 30 

aylık) anababaları iki gruba ayırarak bir gruba Ev-Başlangıç bir gruba iki programın 
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birden uygulandığı bir yöntemle incelemiştir. Müdahaleler sonrası elde edilen bulgulara 

göre iki koşuldaki anababaların da iyi oluşlarında herhangi bir değişim gözlenmezken, 

Ev-Başlangıç programına katılan anababalarla karşılaştırıldığında iki programa birden 

katılan anababaların depresyon belirtilerinde artış bulunmuştur. 

Alanyazında daha ciddi ruh sağlığı problemi olan anababalara yönelik 

müdahaleler de bulunmaktadır. Jones ve diğerleri (2017), iki-uçlu duygudurum 

bozukluğu olan ve 3-10 yaş aralığında çocuğa sahip anababalara internet-tabanlı 

Bütünleşmiş İki-Uçlu Duygu Durum Bozukluğu Anababalık Müdahalesi (Integrated 

Bipolar Parenting Intervention) uygulamışlardır. Anababalar 16 hafta boyunca iki-uçlu 

duygu durum bozukluğuyla ve anababalık konularıyla ilgili etkileşimli öz-yönetim 

bilgileri almıştır. Müdahalenin sonunda çocuk davranış problemlerinde gelişmeler 

olmuştur ve 48 haftalık izleme çalışmasında bu gelişmelerin kalıcı olduğu gözlenmiştir. 

Anababa stresi ve yetkinliğinin müdahale sonrası geliştiği ve 48 haftalık izleme 

ölçümünde sürdüğü görülmüştür. Öte yandan anababa ruh hali ve nüksetme için anlamlı 

bir farklılık gözlenmemiştir. 

Türkiye’de yapılan araştırmalar incelendiğinde sınırlı bir alanyazınla 

karşılaşılmakla birlikte anababa eğitimlerinin anababaların ruhsal belirtileri üzerinde 

etkili olduğu görülmüştür. Kaymak-Özmen (2013), 6-11 yaş aralığında çocuğu olan 

anababalara 7 haftalık bir anababa eğitim programı uygulamıştır. Programın çocukların 

sorun davranışlarının azalmasında ve anababaların program öncesi normal düzeyde olan 

depresyon belirtilerinin gerilemesinde etkisi olduğu bulunmuştur. 

Sonuç olarak 7-11 Yaş AEP’in anababaların ruhsal belirtilerinin gerilemesinde 

etkili olduğu ve bu etkinin özellikle kaygı, depresyon ve olumsuz benlik belirtileri 

üzerinde bir yıl sonra da kalıcı olduğu görülmüştür. Ulusal ve uluslararası alanyazında da 

anababa eğitimlerinin anababaların ruhsal belirtilerini azaltıcı etkilerinin gösterildiği 

çalışmalar mevcuttur. Dolayısıyla programın etkili olduğu bilinen diğer anababa eğitim 

programları gibi anababaların ruh sağlığını destekleyici bir yönü olduğu söylenebilir. 

3.2.2. Anababalık Stres Düzeyleri

Araştırmada elde edilen bulgulara göre 7-11 Yaş AEP’in anababaların anababalık 

stresini azaltmada etkili olduğu bulunmuştur. AEP’in kısa dönemde, anababaların 

anababalıkla ilgili algıladıkları yetersizlik, anababalık konusunda hayalkırıklığı yaşama, 

anababalık rolüne ilişkin hissettikleri uyuşmazlık ve toplam anababalık stresi azalmıştır. 
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Birinci yılda bu etkilerin anababalığa ilişkin algılanan yetersizlik dışında devam ettiği 

görülmüştür. Öte yandan, kontrol grubunda eğitim sonunda bir farklılığa rastlanmazken, 

iki grup karşılaştırıldığında, deney grubunun anababalıklarına ilişkin algıladıkları zorluk, 

hayalkırıklığı ve anababalık rolüyle uyuşmama düzeyleriyle anababalık stresleri daha 

fazla azalmıştır. İki grubun anababalık yetersizlik algılarındaki değişim ise benzer 

bulunmuştur.  

 7-11 Yaş AEP’e katılan anababaların anababalık stresinin azalmasının arkasında 

yatan süreç ile diğer anababa eğitimlerinin anababa ruh sağlığındaki etkilerindeki sürece 

benzer bir şekilde gerçekleştiği düşünülmektedir. Abidin (1992) ve Webster-Stratton’un 

(1990) modellerinde anababalık stresinin ortaya çıkması ve azalması genel olarak 

anababalıkla ilgili stres faktörlerine bağlanmaktadır. Bu stres faktörlerinden anababanın 

anababalık özellikleri ve çocuğun özelliklerine de değinilmiştir. Anababa eğitimleriyle 

anababalara kazandırılması amaçlanan uygun beceriler sayesinde anababaların özellikleri 

(tutumları ya da davranışları) değişmekte dolayısıyla çocuklardaki sorun davranışlar da 

azalmaktadır. Dolayısıyla müdahale sürecinde anababalardaki bu değişimin anababalık 

stresini azalttığı düşünülebilir. Ayrıca daha önceki kısımda belirtildiği gibi, anababaların 

ruhsal belirtileri de azalmıştır. Dolayısıyla anababaların stres faktörlerinden birinin 

azaldığı söylenebilir. Öte yandan, anababalar bu eğitimi grup içinde aldıklarında benzer 

sorunların başka anababalar tarafından da deneyimlendiğine tanık olmaktadır. Benzer 

sorunların başkaları tarafından da yaşanıyor oluşu anababalıkla ilgili yaşanan stresin 

azalmasına kaynaklık edebilir. AEP’in grup oturumlarında yürütülmesinin bir diğer 

avantajı ise sosyal öğrenme kuramının da önerdiği bir süreç olan gözlem ve dolaylı 

öğrenmenin gücüdür. Anababalar anababalıkla ilgili stres etmenleriyle başetme 

becerilerini birbirlerinden gözleyerek öğrenmiş olabilirler. Alanyazın da bu yorumu 

desteklemektedir. Corey (2012) grubun, üyelerinin gruba getirdikleri sorunları keşfetme 

konusundaki istekliliğini arttıran anlayış ve desteği sağladığını belirtmiştir. Bu 

destekleyici ortamda grubun üyeleri yeni davranışları deneyimleyebilirler. Üyeler bu yeni 

davranışları grupta denediklerinde, cesaretlenmekte ve bu yeni içgörüleri grup deneyimi 

dışındaki kendi yaşantılarına nasıl taşıyacaklarını öğrenmektedirler. Kane, Wood ve 

Barlow (2007), anababa eğitim programlarına katılmadan önce anababaların güçsüzlük 

duyguları ve çocuklarının davranışlarıyla ilgili yetersiz bilgiye sahip olma düşüncelerine 

sahip olduklarını belirtmiştir. Bu programlar ise anababalara bilgi, beceri, anlayış ve 

kabul duygularıyla birlikte grup içindeki diğer anababalardan destek kazanmaya yardım 
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etmektedir ve kontrolü ele alma ve daha çok başedebilecekleri duygusunu sağlamaktadır. 

Dolayısıyla grup etkileşimi de stresin azalmasında bir etmen olarak değerlendirilebilir. 

Anababa eğitimiyle anababaların stres düzeylerindeki değişimin arkasındaki 

sürecin araştırmalarla da incelendiği görülmektedir. Jackson ve Moreland (2018) 

Mükemmellik için Çocuklarımıza Anababalık (Parenting Our Children to Excellence)

programına katılan anababaların stres düzeylerindeki değişimin arkasında yatan süreci 

anababalık yetkinliği aracılığı bakımından incelemiştir. Bu programın içeriğinin çocuğun 

benlik saygısını artırmak, çocuğun erken yaşta düşünme becerilerinin geliştirilmesi, etkili 

övgü, sınır koyma, uyku hijyeni, iyi davranışın desteklenmesi, okula hazırbulunuşluluğun 

artırılması, anababa desteğinin artırılması olarak sekiz başlıktan oluştuğu belirtilmiştir. 

Programa katılan anababaların program sonunda anababalık doyumları ve etkililikleriyle 

stresleri değerlendirilmiştir. Oluşturulan modele göre anababalık yetkinliği programa 

katılım ile anababaların bir yıl sonraki stresleri arasında aracı role sahiptir. Anababalık 

yetkinliğinin diğer bileşeni olarak artan anababalık doyumunun da benzer şekilde aracı 

rolü bulunmaktadır. Ancak anababalık yetkinliğinin diğer bileşeni olan etkililiğinin aracı 

rolü anlamlı bulunmamıştır. Öte yandan anababa eğitiminde yer almanın bir yıl sonra 

azalan anababalık stresinde doğrudan etkisi olduğu bulunmuştur. Bu araştırmayla birlikte 

anababa eğitimlerinde anababalık stresinin azalmasında anababalık yetkinliğinin artması 

gibi bazı etmenler bulunsa da eğitimin doğrudan etkisi de bulunabilir. Ayrıca anababalar 

artan anababalık yetkinlikleriyle meydana gelen problemleri daha etkin bir şekilde 

çözmektedir (Mondell ve Tyler, 1981). Dolayısıyla stres etmenlerinin ortadan kalkması,

anababaların yeni becerilerle kendilerini daha yetkin hissetmeleri ve etkili problem 

çözmeleri gibi etmenler anababalık stresinin azalmasına hizmet etmiş olabilir.

ASA’nın bir alt boyutu olan anababalığa ilişkin yetersizlik inancının bir yıl sonra 

eğitim öncesi düzeye geri döndüğü görülmüştür. Ancak bu boyuttan anababaların ön test, 

son test, izleme testi puan ortalamalarının hiçbir ölçümde yüksek olmadığı dikkat 

çekmektedir. Öte yandan, bu inancın eğitim öncesine gerilemesinin birkaç nedeni olabilir. 

Anababalar eğitime katıldıklarında çocuklarının yaş ortalaması 8.7 olarak bulunmuştur. 

Anababaların bir yıl sonra çocuklarının yaş ortalamalarının erinlik dönemine denk 

gelmesiyle birlikte çocukların yeni gereksinimleri ortaya çıkmış olabilir. Dolayısıyla 

gelişen yeni gereksinim ve sorunlara karşı anababaların kendi anababalıklarına ilişkin 

yetersizlik algıları artmış olabilir. Öte yandan, grup sürecinde anababalar anababalık 

uygulamalarıyla ilgili birbirine geribildirim vererek destekleyici bir ortam sunarken bir 

yıl sonra böyle bir süreçten uzaklaşmışlardır. Dolayısıyla anababalıklarına ilişkin 
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geribildirim/onaylanma eksikliği de anababaların anababalıklarına ilişkin yeterlik 

algılarının azalmasına yol açmış olabilir. Ayrıca anababalar program süresince 

öğrendikleri yeni becerileri oturumun hemen sonrasında uygulamaya başlayıp eğiticiden 

geribildirim alırken, bir yıl içinde böyle bir süreçten uzaklaşmışlardır. Dolayısıyla yeni 

becerilerin bu süreçte unutulması ya da bu becerilerden zaman zaman uzaklaşılması 

anababaların yetersizlik algılarını tetiklemiş olabilir. Nitekim bu değişime rağmen AYÖ 

alt boyutlarından anababaların kendilerine ilişkin algıladıkları yetkinlik düzeyine işaret 

eden etkililik alt boyutunda aynı değişim gözlenmemiştir. Anababaların anababalıklarına 

ilişkin algıladıkları yetkinlik bu alt boyutun sonuçlarına göre eğitim sonunda yükselmiş 

ve bir yıl sonra da benzer düzeyde kalmıştır. Dolayısıyla ASA’ya göre değerlendirilen 

yetersizlik alt boyutundaki bu geri dönüşün bir nedeni de maddelerin anababalık 

yetersizlik/yetkinlik algılarını ölçmedeki zayıflığı olabilir. Ölçeğin geliştirilme sürecinde 

bu alt boyuttaki test-tekrar-test güvenirlik ölçümünde de bu alt boyutun güvenirliğinin 

diğer boyutlara göre düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda böyle bir olasılığın 

mümkün olabileceği düşünülmektedir. Bir diğer açıklama da ‘yetersizlik’ algısının daha 

genel bir temel inancın yansıması olabileceğidir. Bilişsel-Davranışçı Terapi kuramına 

göre yetersizlik, değersizlik, sevilmeme gibi temel inançlar yaşamın pek çok alanına 

ilişkin duygu, düşünce ve davranışları etkileyebilir ve değişimi için kapsamlı bir ruhsal 

destek gerekebilir (Beck, 1979; Young, 1990).  Nitekim deney grubu anababalarının ASA 

yetersizlik alt boyutu ve AYÖ etkililik alt boyutu korelasyonu incelendiğinde, hiçbir 

ölçümde anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Dolayısıyla bu da yetersizlik algısının daha 

derin bir inanca işaret edebileceği iddiasını desteklemektedir. Gelecek çalışmalarda bu alt 

boyut ve maddeleri gözden geçirilebilir ya da yetersizlik algısını azaltan diğer 

programların özellikleri ve bu alt boyutu nasıl değerlendirdikleri incelenebilir.  

Anababa eğitim programlarının stres üzerinde etkili olmadığını gösteren bulgulara 

karşın (Chan, Leung ve Sanders, 2016; Ehrensaft, Knous-Westfall ve Lopez-Alonso, 

2016) etkili olduğunu gösteren pek çok çalışma da mevcuttur. Stewart-Brown ve diğerleri 

(2004), çocuğu 2-8 yaş aralığında olan anababalara Webster-Stratton Anababalar ve 

Çocuklar Serileri (Webster-Stratton Parents and Children Series) grup anababalık 

programını uygulamışlar ve programın 12 ay sonraki etkisini incelemişlerdir. İY’nin 

uygulandığı programın içeriğinin çocuk oyunu, övgüsü, ödüllendirilmesi, istenmeyen 

davranışın görmezden gelinmesi, sınır koyma, mola gibi olumlu disiplin yöntemlerinin 

kullanılması ve davranışın mantıksal sonucu gibi konulardan oluştuğu belirtilmiştir. 

Çocukların davranışsal sorunları üzerinde etkisi olan programın anababalık stresini 
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azaltmada da etkisi olduğu bulunmuştur. Mejia, Calam ve Sanders (2015) Üç P’yi 

Panama’daki kentsel bölgelerde düşük gelirli ve 3-12 yaş arası çeşitli düzeylerde davranış 

zorluğuna sahip çocuğu olan anababalara uygulamışlardır. Kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığında anababası Üç P’ye katılmış çocukların müdahaleden hemen sonra ve 

üç ile altı aylık ölçümlerde daha az yoğunlukta davranış problemi gösterdiği bulunmuştur. 

Bu çocukların anababaları ise kontrol grubuna göre müdahaleden hemen sonra, üç ve altı

aylık ölçümlerde daha az stres, kaygı ve depresyon belirtmişlerdir. Ayrıca bu 

anababaların işlevsiz anababalık uygulamalarının da azaldığı görülmüştür. Bu 

araştırmada da çocukların duygusal-davranışsal sorunlarının azaldığı bulunmuştur. 

Dolayısıyla daha önce de değinilen Abidin ve Webster-Stratton’un modelleri de göz 

önüne alınarak anababalık stresindeki azalmanın bir etkeni çocuklarda sözü edilen 

problemlerin azalması olabilir. 

Alanyazında doğrudan anababanın stres düzeyine yönelik geliştirilmiş anababa 

eğitim uygulamaları da bulunmaktadır. Ajilchi ve Kargar (2013) yüksek strese sahip 

annelere 8 haftalık anababalık becerileri programı uygulamışlardır. Bu programın 

uygulama ve canlandırmalarla birlikte öğretici oturumlar içerdiği belirtilmiştir. Ayrıca 

programın rahatlama yöntemleri ve bilişsel kontrolün birleştirilerek stresin azaltılmasına 

odaklanıldığı belirtilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, programa katılan annelerin yetkin 

anababalık stilleri gelişmiş ve annelerin stres düzeyleriyle çocuklarının depresyon 

düzeyleri azalmıştır. Ayrıca anababalık becerilerinin öğrenilmesinin annelerin stres 

düzeylerini azaltabileceği gözlenmiştir. Dolayısıyla bu araştırmada da anababaların stres 

düzeylerindeki düşüş anababaların becerilerindeki artışa bağlanabilir. 

3.2.3. Anababalık Benlik Saygısı

7-11 Yaş AEP’in anababalık benlik saygısı üzerindeki etkisi incelendiğinde elde

edilen bulgulara göre, programın kısa dönemde, anababaların anababalıktan aldıkları 

doyumu ve anababalıklarına ilişkin algıladıkları etkililik ve benlik saygısı düzeylerini 

artırdığı görülmüştür. Bu süreçte kontrol grubu anababalarının sonuçlarında anlamlı bir

değişim gözlenmemiştir. Bu durum anababa eğitimiyle birlikte edinilen becerilerin ve

çocukla daha etkin zaman geçirme, etkin beceriler kullanabilme gibi deneyimlerin 

anababalıktan alınan doyumu ve anababalıkla ilgili yetkinliği artırabileceğini dolayısıyla

anababaların anababalık benlik saygılarının yükseldiğini düşündürmektedir.
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İki grup karşılaştırıldığında aile eğitimine katılmış anababaların eğitim süreci 

boyunca anababalık etkililik düzeyleri ve anababalık benlik saygılarındaki artışın kontrol 

grubuna göre anlamlı olarak daha fazla olduğu görülmüştür. Öte yandan, müdahale 

sonunda anababalıktan alınan doyum bakımından iki grup arasında anlamlı bir farka 

rastlanmamıştır. Programın bir yıllık etkisine bakıldığında aile eğitimine katılmış 

anababaların müdahale sonunda artan anababalık doyumu, etkililik (yetkinlik) algısı ve 

benlik saygısı düzeylerinin benzer şekilde kaldığı görülmüştür. Dolayısıyla programın 

hem kısa dönemde hem de bir yıl sonra anababalık benlik saygısı üzerinde etkili olduğu 

görülmüştür.  

 Aile eğitimine katılmış anababaların anababalıktan aldıkları doyum düzeyi eğitim 

sonunda artmış olmasına karşın bu düzeyin müdahale sonunda aile eğitimine katılmamış 

anababalarla benzer olması, anababalıktan alınan doyumun farklı etmenlere göre 

değişebileceğini ve farklı koşullardaki anababaların benzer doyuma sahip olabileceğini 

düşündürmektedir. Nitekim Kochanska, Radke-Yarrow, Kuczynski ve Friedman (1987) 

depresyonu olan ve olmayan anababaların çocuklarıyla ilgili doyumlarının benzer 

olduğunu bulmuşlardır.  

Anababa eğitim programlarının anababalık yetkinlik algısı ve benlik saygısını 

artırmada etkili olduğuna ilişkin pek çok çalışmaya rastlanmaktadır (Örneğin Bağatarhan 

ve Nazlı, 2013; Barber, 1992; Boyle ve diğerleri, 2010; Sanders ve diğerleri, 2014; 

Sanders, Markie-Dadds, Tully ve Bor, 2000). Bazı araştırmalarda anababa eğitim 

programlarının anababalık yetkinliğinde ve benlik saygısında etkili olmadığına ya da 

daha az etkili olduğuna ilişkin sonuçlar da babalardan alınan ölçümlerde gözlenmiştir 

(Bodenmann, Cina, Ledermann ve Sanders, 2008; Eşkisu, 2017). Anababa eğitim 

programları etki araştırmalarına bakıldığında anababalık yetkinliğinin ve benlik 

saygısının yanı sıra pek çok etmenin de değerlendirildiği görülmektedir. Ayrıca bu 

etmenlerin anababalık yetkinliği ve benlik saygısıyla ilişkisi ya da birbirlerini yordama 

düzeyleri de incelenmektedir. Sözü edilen araştırmalara ilişkin örnekler aşağıda 

sunulmuştur.  

Boyle ve diğerleri (2010), çocuğu 3-7 yaş aralığında olan anababalara Birincil 

Bakım Üç P (Primary Care Triple P) programı uygulamışlardır. Müdahale sonrasında 

hem çocuklardaki yıkıcı davranışlarda azalma hem de anababaların öz-yeterliklerinde 

artış gözlenmiştir ve bu sonuçlar 4 aylık izleme ölçümlerinde de devam etmiştir. Sanders 

ve diğerleri (2000) farklı Üç P programlarını (genişletilmiş, standart ve özyönelimli 

olarak değişen programlar) yıkıcı davranışları olan çocukların anababalarındaki ve bu 
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çocuklardaki etkisini incelemiştir. Genişletilmiş müdahale sisteminde çocuklar 

diğerlerine göre daha fazla gelişme gösterirken, anababalık uygulamaları ve yetkinliği de 

bu müdahale sonrasında tutarlı olarak artmıştır. Standart müdahalede de annelerin 

yetkinliğinde olumlu bir değişim gözlenirken babaların yetkinliğinde bir değişim 

görülmemiştir. Pisterman ve diğerleri (1992) 12 haftalık bir anababa eğitim programını 

ortalama 50 aylık çocuğu olan anababalara uygulmış ve anababalık stresi ile yetkinliği 

üzerindeki etkisini inclemişlerdir. Programın her iki değişken üzerinde de hem müdahale 

sonrası hem de 3 aylık izleme ölçümlerinde etkili olduğu görülmüştür. Öte yandan, bu

değişimi sağlayan süreci de değerlendirmişlerdir. Anababalık yetkinliği ve stresindeki 

değişimlerin klinik ortamlarda değerlendirilen gerçek çocuk ve anababa davranışlarındaki 

gelişmelerden bağımsız olduğunu belirtmişlerdir. Öte yandan, artan anababalık doyumu 

ve azalan anababalık stresinin anababaların gelişmiş çocuk davranışlarına ilişkin 

algılarıyla ilişkilendirilen çocuk özellikleriyle ilişkisi olduğu belirtilmiştir. Sanders ve 

Wooley (2005) anababa eğitimi uygulamalarında annelerin öz-yeterliği ile anababalık 

uygulamaları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, 

diğer etmenler kontrol edildiğinde öz-yeterliğin engellenmesinin yordayıcıları olarak 

anababanın aşırı tepkisi (katı disiplin) ve ihmalkarlık (izin verici ve tutarsız disiplin) 

bulunmuştur. De Graaf, Speetjens, Smit, Wolff ve Tavecchio (2008) de Üç P 4. düzey 

programlarıyla yapılmış araştırmalarla yürüttükleri meta-analiz çalışmasında programın 

anababalar üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Şiddetli davranış bozukluğu olan çocuğa 

sahip anababalarla yürütülen bu müdahalelerin anababaların işlevsiz anababalık 

uygulamalarını azalttığı ve anababalık yetkinliğini artırdığı bulunmuştur. Sözü edilen 

araştırma bulgularından da yola çıklarak anababaların benlik saygılarındaki artışın 

anababa eğitim programlarında yeni beceriler edinerek kendilerini daha yetkin 

algılamaları sonucu olduğu söylenebilir. 

Anababalık yetkinliğinin artmasını sağlayan mekanizma incelendiğinde araştırma 

bulgularında yer alan benzer etmenlerin etkili olduğu görülmektedir. Beckwith (1990) ve 

Belsky’ye (1984) göre yetişkinlerdeki anababalık yetkinliğini belirleyen etmenler 

‘anababanın psikolojik sağlığı ve iyi oluşu, stres ve desteğin yapısal kaynakları ve önemli 

çocuk özelliklerinin birleşimi’ olarak belirtilmiştir (Akt: Shapiro ve Mangelsdorf, 1994). 

Bu araştırmanın sonuçlarında da hem anababaların hem de çocukların özelliklerinin 

olumlu olarak değiştiği gözlenmiştir. 

Anababalık yetkinliği, bazı etmenlerde değişimi sağlayan unsur olarak da yer 

almaktadır. Deković ve diğerleri (2010) Ev-Başlangıç anababalık programının ailelerdeki 
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değişimi incelediği araştırmasında anababalık yetkinliğini değişim mekanizmasının bir 

unsuru olarak incelemişlerdir. Buna göre eğitim programına katılan annelerin kontrol 

grubuyla karşılaştırıldığında daha yüksek anababalık yetkinlik duygusuna ve daha 

destekleyici anababalığa sahip oldukları, uygunsuz disiplin yöntemlerinin azaldığı 

bulunmuştur. Programa katılan annelerdeki değişimin arkasında yatan mekanizmaya 

bakıldığında annenin yetkinlik duygusundaki artışın destekleyici anababalıktaki 

yükselmeyi ve uygunsuz disiplinin azalışını yordadığı görülmüştür. Ancak denenen 

alternatif modelde anababalıktaki değişimin yetkinliği yordamadığı görülmüştür. Öte 

yandan her iki grupta da çocukların problem davranışları benzer şekilde azalmıştır. Her 

iki grupta görülen bu değişimi yazarlar, çocuğun olgunlaşması ve özdüzenleme 

becerilerinin gelişimi sonucu olabileceği ya da anne davranışlarının deney grubundaki 

çocuklarda diğer gruba göre fark yaratacak kadar güçlü olmama olasılığı şeklinde 

değerlendirmişlerdir. Ayrıca çocuğun davranışındaki değişimin anne davranışının 

değişmesinden bir süre sonra olabileceği yorumunda da bulunmuşlardır. Bu araştırmada 

da benzer bulgularla karşılaşılmış ilgili başlık altında bu bulgu tartışılmıştır. 

  Alanyazında da görüldüğü gibi, anababa eğitim programları pek çok olumlu 

etkisinin yanı sıra anababaların kendilerini anababalık konusunda daha yetkin 

hissetmelerine de katkıda bulunmaktadır. Anababa eğitim programlarının etkilediği bu 

etmenlerin birbirlerini karşılıklı olarak da etkileyebileceği düşünülebilir. Özellikle 

anababa yeni bir beceri kazandığında hem kendi özellikleri hem de çocuğun özellikleri 

değişime uğramaktadır. Dolayısıyla anababalıkta daha yetkin bir duruma gelme ve 

anababalık benlik saygısının yükselmesini tetikleyebilir.  

 

3.2.4. Anababaların Duygu Sosyalleştirme Becerileri 
 

 Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının olumsuz 

duygularıyla başetme becerilerine ilişkin sonuçlar değerlendirildiğinde, 7-11 Yaş AEP’e 

katılmış anababaların anlamlı bir şekilde ebeveynde sıkıntı olarak adlandırılan tepkiler ile 

cezalandırıcı ve küçümseyici tepkileri azalmış, duygu ifadesini kolaylaştırıcı, duyguya 

odaklı ve probleme odaklı tepkilerinin ise arttığı görülmüştür. Eğitime katılmamış 

anababaların ise yalnızca küçümseyici tepkilerinin bu süreç içinde anlamlı bir şekilde 

azaldığı gözlenmiştir. Bu grubun diğer boyutlarda duygu sosyalleştirme becerilerinde 

anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. Öte yandan eğitim sonunda iki gruptaki anababaların 

duygu sosyalleştirmedeki değişimleri karşılaştırıldığında, aile eğitimine katılmış 
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anababaların ön test ve son testlerinde anlamlı farkın olduğu, kontrol grubunda anlamlı 

farkın bulunmadığı ebeveynde sıkıntı, cezalandırıcı tepkiler, duyguya odaklı tepkiler alt 

boyutlarındaki değişimler bakımından iki grubun değişimlerinin benzer olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca iki grupta da son testlerde anlamlı bir şekilde azalmış olan

küçümseyici tepkiler bakımından aralarında bir fark bulunmamıştır. Ön test- son test 

karşılaştırmasında aile eğitimine katılmış anababalarda anlamlı bir artış olan ancak 

kontrol grubunda anlamlı bir farkın olmadığı duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkiler ve 

probleme odaklı tepkilerin aile eğitimine katılmış anababalarda kontrol grubu 

anababalarına göre anlamlı olarak daha fazla gelişim gözlenmiştir. Diğer bir deyişle aile 

eğitimine katılmış anababaların duygu ifadesini kolaylaştırıcı ve probleme odaklı 

tepkileri kontrol grubu anababalarına göre müdahale sonunda anlamlı bir şekilde 

artmıştır. Sözü edilen tüm sonuçlar 7-11 Yaş AEP’in kısa dönemde anababaların duygu 

ifadesini kolaylaştırıcı tepkileri ve probleme odaklı tepkileri üzerinde etkili olduğunu 

göstermektedir. Diğer alt boyutlarda aile eğitimine katılmış anababaların son testlerinde 

anlamlı bir gelişim gözlenmiş olmasına karşın kontrol grubunun küçümseyici tepkilerinin 

de anlamlı bir şekilde azalması ve diğer alt boyutlarda da müdahale sonunda aralarında 

bir farkın olmayışı, programın bu alt boyutlarda etkili olmadığını göstermektedir. Aile

eğitimine katılmış anababaların bir yıl sonraki sonuçları incelendiğinde küçümseyici 

tepkileri dışındaki tüm alt boyutlardaki kısa dönemdeki gelişimin benzer şekilde sürdüğü 

görülmüştür. Anababaların küçümseyici tepkileri ise bir yıl sonra artmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre 7-11 Yaş AEP’in kısa ve uzun dönemde (bir yıl) duygu ifadesini 

kolaylaştırıcı tepkiler ve probleme odaklı tepkiler üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

7-11 Yaş AEP doğrudan anababaların duygu sosyalleştirme davranışlarını

geliştirmeyi amaçlamamaktadır. Ancak programın içeriğinde anababa-çocuk etkileşimini 

artırıcı, etkili iletişim becerilerini geliştirici ve anababaların hem kendilerinin hem de 

çocuklarının duygularını ayarlamalarına yardımcı olacak oturumlar bulunmaktadır. 

Dolayısıyla bu oturumlar sayesinde anababaların çocuklarının olumsuz duygularıyla 

başetme becerilerinin artacağı düşünülmüştür. AEP’e katılmış anababaların duygu 

sosyalleştirme becerileriyle ilgili tüm alt boyutlarda anlamlı gelişimin gözlenmesinin yanı 

sıra bazı alt boyutlarda kontrol grubuyla aralarında bir fark bulunmamış olması, eğitim 

sonunda deney grubu anababalarında anlamlı bir değişim gözlenen ebeveynde sıkıntı, 

cezalandırıcı tepkiler, duyguya odaklı tepkilerinin -AEP’e katılmamış gruptaki 

anababalardaki değişim anlamlı olmasa bile- kontrol grubundaki değişimden 

farklılaşacak kadar gelişmediğini göstermektedir. Küçümseyici tepkilerin ise her iki 
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grupta da anlamlı bir şekilde azalmasında kontrol grubu anababaları için karıştırıcı başka 

bir değişkenin varlığını düşündürmektedir. 

 Alanyazın incelendiğinde anababa eğitim programlarının duygu sosyalleştirme 

üzerinde çeşitli sonuçları olduğu görülmüştür. Herbert, Harvey, Roberts, Wichowski ve 

Lugo-Candelas (2013), Hiperaktif Okul Öncesi Çocuklara Anababalık (The Parenting 

Your Hyperactive Preschoolers) programının anababalık ve çocuklardaki DEHB düzeyi 

üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmalarında annelerin eğitim sonunda destekleyici 

olmayan duygu sosyalleştirme uygulamalarının (ebeveynde sıkıntı, cezalandırıcı tepkiler 

ve küçümseyici tepkiler ortalamalarının toplamı) kontrol grubuna göre anlamlı olarak 

daha fazla arttığını bulmuşlardır. Ancak bu annelerin destekleyici duygu sosyalleştime 

uygulamalarının (duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkiler, duyguya odaklı tepkiler ve 

probleme odaklı tepkiler ortalamalarının toplamı) kontrol grubuna göre anlamlı bir 

şekilde değişmediği ve babalarda da benzer sonuçların elde edildiği görülmüştür. 

Havighurst, Wilson, Harley, Prior ve Kehoe (2010) anababaların duygu 

sosyalleştirmesine odaklanan bir eğitim programının (The Tuning in to Kids) anababalar 

ve çocuklar üzerindeki etkisini inceledikleri araştırmalarında, programın anababaların 

çocuklarının duygularına yaptıkları koçluğun geliştiğini gözlemişlerdir. Wilson, 

Havighurst ve Harley’in (2012) aynı programın etkisini araştırdıkları başka bir çalışmanın 

bulgularına göre anababaların duygu koçluğuna ilişkin inançlarında anlamlı bir değişim 

olmamasına karşın duygu sosyalleştirme uygulamaları gelişmiştir.  

 Dolayısıyla anababaların duygu sosyalleştirme becerilerinin gelişiminde 

doğrudan bu becerinin geliştirilmesi hedeflenen anababa eğitim programlarında daha 

olumlu sonuçların alındığı söylenebilir. Ancak genel anababalık becerilerinin 

gelişitirilmesi ya da çocuktaki herhangi bir sorunun ortadan kaldırılması hedeflenen 

programların da anababa duygu sosyalleştirme becerilerini geliştirebileceği 

düşünülmektedir.  

 

3.2.5. Aile İşlevleri 

 
 Aile eğitimine katılmış ve katılmamış anababaların aile işlevlerindeki değişim 

değerlendirildiğinde 7-11 Yaş AEP’in anababaların aile işlevlerinden bazılarında 

değişimlere yol açtığı söylenebilir. Aile eğitimine katılmış anababaların müdahale 

sonunda problem çözme, iletişim, roller, davranış kontrolü aile işlevleriyle genel 

fonksiyonlarının geliştiği görülmüştür. Öte yandan bu süreçte duygusal tepki verebilme 
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ve gereken ilgiyi gösterme aile işlevlerinde anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. Aile 

eğitimine katılmamış anababaların ise herhangi bir aile işlevinde, bu süreç içinde anlamlı 

bir değişime rastlanmamıştır. İki grup müdahale sonunda karşılaştırıldığında ise problem 

çözme, iletişim ve roller aile işlevleriyle genel işlevler eğitim süresince değişim 

durumlarının aile eğitimine katılmış anababaların lehine olduğu görülmüştür. Öte yandan 

iki grubun bu süreç içinde davranış kontrolü, duygusal tepki verebilme ve gereken ilgiyi 

gösterme aile işlevlerindeki değişimleri birbirinden anlamlı bir şekilde farklılaşmamıştır.

Aile eğitimine katılmış anababaların bir yıl sonra aile işlevleri değerlendirildiğinde 

müdahale sonunda daha sağlıklı duruma gelen problem çözme, iletişim, roller aile 

işlevleri ve genel fonksiyonlarının benzer şekilde sürdüğü görülmüştür. Öte yandan 

davranış kontrolü aile işlevlerinin bir yıl sonra anlamlı olarak gerilediği gözlenmiştir. 

AEP’in kısa dönemde etkili bulunmadığı duygusal tepki verebilme ve gereken ilgiyi 

gösterme aile işlevlerinin bir yıl sonra da değişmediği görülmüştür. Bu sonuçlardan 

hareketle, AEP’in problem çözme, iletişim, roller aile işlevleri ve genel fonksiyonlar

üzerinde kısa ve uzun dönemde etkisi olduğu söylenebilir. Davranış kontrolü aile 

işlevinde müdahale sonunda aile eğitimine katılmış anababa grubunda anlamlı olarak 

gelişim gözlenmesine rağmen müdahale sürecinde aile eğitimine katılmamış anababaların 

davranış kontrolüyle benzer bir değişim geçirmiştir. Dolayısıyla bu aile işlevine AEP’in 

etkisinin olmadığı söylenebilir. Ayrıca AEP duygusal tepki verebilme ve gereken ilgiyi 

gösterme aile işlevlerinde de etkili bulunmamıştır. Aile eğitimine katılmış anababaların 

aile işlevlerinin sağlıklı/sağlıksız olarak değerlendirilmesi için bu işlevlerdeki puanları 

incelenmiş ve anababaların ailelerinin yalnızca gereken ilgiyi gösterme işlevlerinin bütün 

ölçümlerde sağlıksız işlev gösterdiği, son testlerde sağlıklı duruma gelen davranış 

kontrolü aile işlevinin de izleme testinde tekrar düşük işlev gösterdiği bulunmuştur. 

Anababaların aileleri diğer işlevlerde eğitim sonunda ve bir yıl sonra sağlıklı işlev 

göstermiştir.  

7-11 Yaş AEP’in duygusal tepki verebilme ve gereken ilgiyi gösterme alt

boyutlarında anlamlı bir değişime yol açmaması dikkat çekicidir. Diğer anababa eğitim 

programlarının etki araştırmaları incelendiğinde de programların bazı aile işlevleri 

üzerinde etkili olmadığına ilişkin sonuçlarla karşılaşılmıştır. Demircioğlu’nun (2012) 

araştırmasında farklı yöntemlerle (eğitici anne eğitimi, anneden anneye eğitim alan ve 

haber mektupları) eğitim alan annelerin roller alt boyutunda herhangi bir gelişim 

göstermediği bulunmuştur. Yalman (2014) da MEB AEP’in (okul öncesi çocukların 
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anababaları için) problem çözme aile işlevi ve genel fonksiyonlar alt boyutlarında anlamlı 

bir değişim sağlamadığını bulmuştur.  

Anababa eğitimlerinin ya da ailelere yönelik eğitimlerin bazı aile işlevlerinde 

etkili olmadığına yönelik sonuçlar alınsa da aile işlevleri üzerinde etkili olduğunu ortaya 

koyan araştırmalar bulunmaktadır (Demircioğlu, 2012; Kurtulmuş, 2003; Lees ve Ronan, 

2008; Sayın 2014; Şimşek, 2017; Taheri, Arjmandnia ve Afrouz, 2016; Uebelacker, 

Hecht ve Miller, 2006). Adams (2001) 3-16 yaş aralığında çocuğu olan anababalarda 

STEP anababalık programının aile işlevleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Çocukların 

davranışlarını ve istenmeyen davranışlarını anlama, anababa olarak kendini ve çocuğu 

daha iyi anlama, çocuğu cesaretlendirme, iletişim, aile görüşme becerileri gibi 

içeriklerden oluşan STEP’e katılmış anababaların kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 

yalnızca problem çözme, iletişim, duygusal tepki verebilme ve davranış kontrolü aile 

işlevlerinde anlamlı olarak daha fazla gelişme gösterdiği bulunmuştur.  

 Aile işlevlerinin ilişkili olabileceği etmenler bazı çalışmalarla araştırılmıştır. 

Ballash, Pemble, Usui, Buckley ve Woodruff-Borden (2006), algılanan kontrolün aile 

işlevleri ve kaygı arasındaki ilişkide aracı rolü olduğunu belirtmişlerdir. Desteklenen 

modele göre, iletişim işlevi ve genel işlevler kaygıyı doğrudan yordamaktayken, gereken 

ilgiyi gösterme ve davranış kontrolü işlevleri ise kaygıya yol açan düşük kontrol algısını 

yordamaktadır. Ayrıca iletişim aile işlevinin algılanan kontrol ve kaygı ile dolaylı ilişkisi 

bulunmuştur. Ancak farklı olarak sonuçlar iletişim kalıplarının işlevsizleşmesiyle 

kaygının azaldığını işaret etmiştir. Unger, Brown, Tressell ve McLeod (2000), aile 

işlevlerinin depresif duygudurum ile anababa sorunu/anababalar arası anlaşmazlığındaki 

ilişkiye aracılık etmede önemli bir rolü olduğunu belirtmiştir. Öte yandan, ergen 

sorunu/anababalar arası anlaşmazlık depresif duygu durumla dolaylı olarak ilişkili olsa 

da aile işlevleri bu ilişkide aracı role sahip değildir. Yazarlar burada anababalar arasında 

kendi sorunlarıyla ortaya çıkan anlaşmazlığın anababalık alt sisteminin kalitesi ve 

istikrarını dolayısıyla aile işlevlerini daha tehdit edici bir duruma yol açabileceği 

yorumunu yapmıştır. Crawford, Schrock ve Woodruff-Borden (2011) çocuğun olumsuz 

duygulanımı ve aile işlevinin çocukluk çağı içe yönelim belirtileri üzerinde doğrudan 

etkisi olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca çocuğun çabalı kontrolünün anne olumsuz 

duygulanımıyla ilişkisine aracı olarak ve aile işlevleri üzerindeki etkisiyle dolaylı bir 

ilişkiye hizmet ederek içe yönelim belirtilerini etkilediği bulunmuştur. Görüldüğü gibi bu 

araştırmaların genel olarak aile işlevleriyle anababa ya da çocuğun duygu durumu 

üzerinde durduğu söylenebilir. Bu araştırmada da bazı aile işlevlerinin daha sağlıklı 
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duruma geldiği, anababa ruhsal belirtilerinin ve çocuk duygusal-davranışsal sorunlarının 

azaldığı bulunmuştur. Dolayısıyla 7-11 Yaş AEP’in bu değişkenler üzerindeki etkileri

birbirlerini etkilemiş olabilir.

3.2.6. Çocukta Duygusal-Davranışsal Sorunlar

7-11 Yaş AEP’e katılmış ve katılmamış anababaların çocuklarının duygusal-

davranışsal sorunlardaki değişimi değerlendirildiğinde aile eğitimine katılmış 

anababaların çocuklarının CBCL (6/18) ölçeğinin tüm alt boyutlarıyla içe yönelim

sorunları, dışa yönelim sorunları ve toplam problemlerinin müdahale sonunda anlamlı 

olarak azaldığı görülmüştür. Ayrıca azalan bu sorun alanlarının bir yıl sonra da benzer 

şekilde kaldığı bulunmuştur. Öte yandan aile eğitimine katılmamış anababaların 

çocuklarının anksiyete/depresyon, sosyal içe dönüklük/depresyon, düşünce sorunları, 

dikkat sorunları, saldırgan davranışlar, dışa yönelim sorunları ve toplam problemlerinin 

de anlamlı bir şekilde son test ölçümlerinde azaldığı bulunmuştur. İki grubun çocuklarının 

eğitim öncesi-sonrası duygusal-davranışsal sorun düzeylerindeki değişimleri 

karşılaştırıldığında aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının somatik yakınmalar, 

dikkat sorunları, kurallara karşı gelme, içe yönelim sorunları ve toplam problemdeki 

puanlarının diğer grubun çocuklarına göre anlamlı olarak daha fazla azaldığı görülmüştür. 

Dolayısıyla sözü edilen sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde 7-11 Yaş AEP’e katılmış 

anababaların çocuklarının tüm sorun alanlarında puanlarının azalma göstermesine karşın 

bazı sorun alanlarında kontrol grubu çocuklarının da puanlarının düşmesi, programın 

anksiyete/depresyon, sosyal içe dönüklük/depresyon, düşünce sorunları, saldırgan 

davranışlar ve dışa yönelim sorunlarında etkisinin olmadığı söylenebilir. Öte yandan,

programın somatik yakınmalar, dikkat sorunları, kurallara karşı gelme, içe yönelim 

sorunları ve toplam problemde kısa ve uzun dönemde etkili olduğu söylenebilir. 

7-11 Yaş AEP’in çocukların duygusal-davranışsal sorunlarında etkili bulunan alt

boyutları ile etkili bulunmayan alt boyutlarının kendi içlerinde içe yönelim sorunu ya da 

dışa yönelim sorunu olmaları bakımından ortak bir sınıflamalarının olmadığı 

görülmüştür. Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının tutarlı olarak tüm sorun 

alanlarında ve toplam problemlerinde azalma görülürken aile eğitimine katılmamış 

anababaların çocuklarının farklı sorun alanlarındaki puanlarının düşüşü karıştırıcı 

birtakım değişkenlerin varlığına işaret etmektedir. Bu durum incelendiğinde ilk olarak iki 

ölçüm arasındaki zaman farkından kaynaklanabileceği düşünülmüştür. CBCL (6/18)’nin 
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uygulama el kitabında ölçümde son altı ayın temele alınması önerilmektedir (Erol ve 

Şimşek, 2010). Araştırmada öntest ve sontest arasında geçen sürenin ortalama olarak üç 

ay olduğu düşünüldüğünde ikinci ölçümde önerilen altı ayın oldukça altına düşülmek 

durumunda kalınmıştır. Dolayısıyla aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının 

bazı sorun alanlarındaki puanlarının düşüşü sözü edilen durumdan kaynaklanmış olabilir. 

Diğer bir karıştırıcı unsur ölçümlerin alındığı dönem olabilir. Ön testler çocuklar okula 

devam ederken son testler ise çocuklar tatildeyken alınmıştır. Çocukların tatildeyken daha 

az duygusal-davranışsal sorun gösterme olasılığı son testlerdeki azalmayı açıklayabilir. 

 Rescorla ve diğerlerinin (2007) 31 farklı ülkede 6-16 yaş arası çocukların 

CBCL’den aldıkları puanlar cinsiyet, yaş ve ülkelere göre değerlendirilmiştir. Bu 

araştırmaya Türkiye’den de 3790 çocuk katılmıştır. Türk çocukların toplam problemde 

ülkelere göre belirlenen ortalama sınırın altında olduğu görülmüştür. Bu araştırmada 7-

11 Yaş AEP’e katılmış anababaların çocuklarının içe yönelim, dışa yönelim ve toplam 

problemdeki ön test, son test ve izleme testindeki puanlarının sözü edilen aralıkta olduğu 

görülmüştür. Yalnızca toplam problem puan ortalamaları ön testlerde sözü edilen 

araştırmadaki ortalamadan yüksek bulunmuş, ancak eğitim sonrasında çocukların bu 

puanlarının dünya ortalamalarının aralığına indiği görülmüştür. Rescorla ve diğerlerinin 

(2007) bu araştırmasında ayrıca, dışa yönelim puanlarında erkek çocuklarının, içe 

yönelim puanlarında kız çocuklarının daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Toplam 

problemde ise erkek çocukların puanlarının kız çocuklarından anlamlı olarak daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Toplam problem ile yaş arasında ise tutarlı bir desen görülmemiştir.  

Çocuğun duygusal-davranışsal sorunlarını azaltmada etkili olan pek çok anababa 

eğitim programı araştırması bulunmaktadır (Cobham, Filus ve Sanders, 2017; Hahlweg, 

Heinrichs, Kuschel, Bertram ve Naumann, 2010; Herman, Borden, Reinke ve Webster-

Stratton, 2011; Morawska, Haslam, Milne ve Sanders, 2011; Sanders, Dittman, Farruggia 

ve Keown, 2014). Sistematik gözden geçirme ve meta-analiz araştırmaları da anababa 

eğitim programlarının çocukların duygusal-davranışsal sorunlarının azalmasında ya da 

önlenmesinde etkili müdahaleler olduğunu belirtmektedir (Barlow, Bergman, Kornør, 

Wei ve Bennett, 2016; Baumel, Pawar, Kane ve Correll, 2016; Piquero ve diğerleri, 2016; 

Tully ve Hunt, 2016; Proctor ve Brestan-Knight, 2016). Öte yandan Buchanan-Pascal, 

Gray, Gordon ve Melvin (2018) anababa eğitim programlarının 4-12 yaş arası çocukların 

içe yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalarla 

gerçekleştirdikleri sistematik gözden geçirme ve meta-analiz çalışmasında programların 
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dışa yönelim sorunlarının azaltılması için etkili olduğunu ancak içe yönelim sorunlarında 

anlamlı bulgular olsa da sınırlı bir etki görüldüğünü belirtmişlerdir. 

Bazı araştırmalarda ise anababa eğitim programının çocuğun duygusal-

davranışsal sorunlarının azalmasında etkili olmadığı bulunmuştur. Örneğin Ev-Başlangıç 

anababalık programının etkisini inceleyen Deković ve diğerlerinin (2010) araştırmasında 

elde edilen bulgulara göre programın anababanın yetkinliğinin gelişmesinde etkili olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca programa katılan anababalar bir yıl sonra anababa olarak kendilerini 

nasıl hissettikleri konusunda olumlu değişimler göstermişler ve destekleyici anababalık 

stilleri yükselmiştir. Ancak çocuğun problem davranışı üzerinde programın herhangi bir 

etkisi olmadığı görülmüştür. Bulgularda hem programa katılan hem de karşılaştırma 

grubunda bulunan anababaların çocuklarının davranış problemlerinde azalma 

görülmüştür. Araştırmacılar her iki grupta da görülen davranış problemlerindeki azalmayı 

çocuğun zaman içinde olgunlaşmasına ve öz düzenleme becerilerinin artmasına 

bağlamıştır. Bir diğer açıklama olarak ise anne davranışlarındaki değişimin çocukların 

davranış problemlerini azaltacak kadar güçlü olmaması şeklinde yorum getirmişlerdir. 

Ayrıca çocuğun davranışındaki değişimin anne davranışının değişmesinden bir süre sonra 

olabileceği yorumunda da bulunmuşlardır. Sözü edilen birinci yorum bu araştırma için 

geçerli olmayabilir. Ölçümlerin yapıldığı süreçte ön test- son test arasında yalnızca üç

aylık bir süre geçmiştir, bu süre içinde çocuklardaki artan olgunluğun programın etkisi 

kadar büyük olmayacağı düşünülmektedir. Öte yandan, ikinci yorum olarak söylenen 

annelerdeki davranış değişiminin çocuklardaki değişimi oluşturacak kadar güçlü 

olmaması bu araştırmada etkili bulunmayan sonuçlarda geçerli olabilir. Ancak bu 

araştırmada bulguların birbirini yordama düzeyleri analiz edilmediği için bu yorum bir 

olasılık olarak düşünülmüştür. Deković ve diğerlerinin (2010) belirttiği üçüncü yorum 

olan annelerdeki davranış değişiminden sonra çocukta beklenen davranış değişimi için 

zamana ihtiyaç olması bu araştırma için de geçerli olabilir. Nitekim davranış 

değişikliğinin oluşması için bir miktar zamanın geçmesi önemli görülmektedir (Hinshaw, 

2002).

Çocuklardaki duygusal-davranışsal sorunların ilişkili olduğu etmenlere 

bakıldığında genel olarak anababa özellikleri üzerinde yoğunlaşıldığı görülmüştür. Han

ve Lee (2018) okul öncesi çocuklarda anababalık stresi ve kontrol tutumlarının çocuk 

duygusal-davranışsal sorunları üzerinde boylamsal etkisini örtük büyüme modeliyle 

(latent growth model) incelemişlerdir. Elde edilen bulgular, anababaların stres 

düzeylerinin, kontrol tutumlarının ve çocukların problem davranışlarının kişiler arasında 
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değiştiğini ve zamanla azaldığını göstermiştir. Ayrıca çocukların içe yönelim ve dışa 

yönelim sorunlarının anababalık stresi ve kontrol tutumlarının kesişme ve eğim 

değerlerinden etkilendiği bulunmuştur. Bu sonuç çocuğun duygusal-davranışsal 

sorunlarının anababa stresi ve kontrol tutumlarındaki değişime göre değiştiğini 

göstermektedir. Bu araştırmada da 7-11 Yaş AEP’e katılmış anababaların stres 

düzeylerinin müdahale sonunda düştüğü ve bir yıl sonra bu etkinin devam ettiği 

bulunmuştur. Bu müdahaleye katılmış anababaların çocuklarının duygusal-davranışsal 

sorunlarındaki azalma anababalarının anababalık streslerinin azalmasına bağlı olarak 

gerçekleşmiş olabilir.  

 Çocuktaki duygusal-davranışsal sorunlarla anababalık davranışlarının ilişkisini 

araştıran pek çok çalışmaya rastlanmaktadır. Stormshak, Bierman, McMahon ve Lengua 

(2000) çocuğun yıkıcı davranışları ve anababalık uygulamaları arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, hiperaktivite, saldırganlık ve karşı 

çıkma davranışı alanyazınla uyumlu olarak anababanın cezalandırıcı disiplin yöntemi ve 

fiziksel ceza (şaplak) ile ilişkili bulunmuştur. Çocuktaki bu davranışlar aynı zamanda 

düşük anababa sıcaklığı ve katılımı ile de ilişkidir. Anababanın fiziksel saldırganlık 

davranışının yalnızca çocuğun saldırgan davranışını yordadığı görülmüştür. İçe yönelim 

sorunları ise cezalandırıcı disiplin yöntemi ile ilişkiliyken fiziksel ceza ile ilişkili 

bulunmamıştır. Ancak araştırmacılar bu ilişkilerin kültürel olabileceğini de 

belirtmişlerdir. Reitz, Deković ve Meijer (2006) de anababalık davranışları ile erken 

ergenlikteki içe yönelim ve dışa yönelim sorunları ilişkisini incelemişlerdir. Boylamsal 

olarak yürütülen bu çalışmanın bulgularına göre, anababalık ve içe yönelim-dışa yönelim 

sorunları ilişkili bulunmuştur. Buna göre anababalık davranışlarının çocuğun bir yıl 

sonraki dışa yönelim problemleri üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Bu etki tam tersi 

yönde de görülmüş ve çocuğun problem davranışlarının anababalığı yordadığı 

bulunmuştur. Leve, Kim ve Pears (2005) 5-17 yaş çocuklarının içe yönelim ve dışa 

yönelim sorunlarını örtük büyüme modeliyle aile çevresi ve çocuk mizacı bakımından 

değerlendirmişlerdir. Bunun için çocuklar 5, 7, 10, 14 ve 17 yaşındayken ölçümler 

alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre dışa yönelim sorunları hem erkek hem kız 

çocuklarında zamanla azalmaktadır ancak içe yönelim sorunları bu zaman içinde kızlarda 

artmaktadır. Erkek çocukları için tüm yaşlarda korku/utangaçlık, katı disiplin, annenin 

depresif belirtileri ve evlilik uyumu dürtüsellikle ilişkili bulunmazken içe yönelim 

sorunlarıyla ilişkili bulunmuştur. Kız çocukları içinse tüm yaşlarda annenin depresif 

belirtileri ve evlilik uyumu içe yönelim sorunlarıyla ilişkiliyken, dürtüsellik sadece 
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ergenlerin içe yönelim sorunlarıyla ilişkili bulunmuştur. Ayrıca, korku/utangaçlık 

çocukluk içe yönelim sorunlarıyla ilgiliyken katı anababalık kız çocuklarının içe yönelim 

sorunlarıyla ilişkili bulunmamıştır. Kız ve erkek çocuklarının tüm yaşlarda dışa yönelim 

sorunlarıyla dürtüsellik, katı disiplin, annenin depresif belirtileri ve evlilik uyumunun 

güçlü bir ilişkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca mizaç, aile çevresi ve her iki değişken 

birlikte, her iki cinsiyetteki çocukların 17 yaşındaki davranışlarını yordamaktadır. 

Bu araştırmada anababaların eğitim aldığı konular içinde çocukların istenmeyen 

davranışlarını yönetme ve duygu ayarlama gibi çocuğun içe yönelim ve dışa yönelim 

sorunlarını etkileyecek oturumlar bulunmaktadır. Dolayısıyla çocukların duygusal-

davranışsal sorunlarındaki düşüş anababaların istenmeyen davranışlara ilişkin 

geliştirdikleri uygun stratejiler sayesinde meydana gelmiş olabilir. Ayrıca anababaların 

duygu sosyalleştirme sonuçlarına bakıldığında anababaların duygu ifadesini kolaylaştırıcı 

tepkileri ve probleme odaklı tepkilerindeki gelişimin çocuğun duygusal-davranışsal 

sorunlarının azalmasında etkili olmuş olabilir. Çocuğu bir süre sonra daha az duygusal-

davranışsal sorun gösteren anababaların da anababalık uygulamaları daha iyileşmiş 

olacağı düşünüldüğünde anababa ve çocuğun özellikleri birbirini karşılıklı etkilemiş 

olabileceği söylenebilir.

3.2.7. Çocuk Duygu Ayarlama Becerileri

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının duygu ayarlama becerilerinin 

eğitim sonunda anlamlı bir şekilde arttığı görülmüştür. Alt boyutlar bakımından 

değerlendirildiğinde çocukların müdahale sonunda değişkenlik/olumsuzluk alt 

boyutundaki puanları anlamlı bir şekilde azalmıştır. Bu durum çocukların kısa dönemde 

duygu durumlarındaki salınımların ve öfkeli tepkilerinin azaldığını göstermektedir. Öte 

yandan, duygu ayarlama alt boyutunda anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. Aile 

eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının hem alt boyutlarda hem de toplam 

puanda duygu ayarlama becerilerinde anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. İki grubun 

çocuklarının eğitim sonundaki durumları karşılaştırıldığında ise, sonuçların 

değişkenlik/olumsuzluk alt boyutunda ve toplam puandan elde edilen duygu ayarlama 

becerileri bakımından aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının lehine olduğu 

görülmüştür. Duygu ayarlama alt boyutundaki puanlar bakımından iki grup arasında 

anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Bu sonuçlara göre duygu ayarlama alt boyutunda 

anlamlı bir değişimin gözlenmemiş olmasına karşın duygulardaki 
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değişkenlik/olumsuzluk alt boyutundaki gelişim ve toplam puanlardaki olumlu değişim 

dikkate alındığında 7-11 Yaş AEP’in kısa dönemde çocukların duygu ayarlama 

becerilerini geliştirmede ve öfkeli tepkilerinin ayarlanmasında etkili olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın bir yıl sonraki izleme ölçümlerine bakıldığında ise 7-11 Yaş AEP’in kısa 

dönemdeki etkisinin uzun vadede sürmediği görülmüştür.  

 7-11 Yaş AEP’te anababaların çocuklarının duygularını ayarlamalarına yardımcı 

olacak bir oturum bulunmaktadır. Bu oturumla doğrudan çocukların duygularını ayarlama 

becerilerinin artırılması hedeflenmiştir. Kısa dönemde bu konuda etkili sonuçlar 

alınmasına karşın uzun dönemde bu etkinin sürmemiş olması bir yıl içinde çocukların 

duygularını ayarlamada etkili olan etmenlerin kararlı biçimde sürdürülmediğine işaret 

etmektedir. Bu etmenlerden biri anababaların davranışları olabilir. Nitekim bu 

araştırmada anababaların müdahele sonunda duygu sosyalleştirme becerilerinden 

küçümseyici tepkilerin azaldığı ancak bir yıl sonra tekrar arttığı gözlenmiştir. 

Anababaların çocuklarının duygularına daha fazla küçümseyici tepkiler vermesi 

çocukların duygu ayarlama becerilerinin kötüleşmesine neden olmuş olabilir. 

Anababaların duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkileri ve probleme odaklı tepkileri 

gelişmiş olsa bile, çocukların duygularını ayarlamasında anababanın bu duyguları 

küçümseme davranışları daha etkili olabilir. Ancak Yağmurlu ve Altan (2010) okul 

öncesi dönemdeki çocukların duygu ayarlama becerilerinin annelerin ilgililiği 

(destekleyici duygu sosyalleştirme) ile olumlu yönde ilişkili olduğunu bulmalarına karşın 

destekleyici olmayan sosyalleştirme davranışlarıyla ilişkili olmadığını bulmuşlardır. 

Dolayısıyla çocukların duygularını ayarlamada başka karıştırıcı etmenler de yer alıyor 

olabilir. Morris, Silk, Steinberg, Myers ve Robinson (2007) gerçekleştirdikleri alanyazın 

taramasıyla çocukların duygu ayarlamalarını etkileyebilecek etmenleri tartışmışlardır. Bu 

çalışmada yer alan etmenler, çocuğun gözlemleyerek bu beceriyi öğrenmesi, duygu 

ayarlamayı etkileyen duygu sosyalleştirmeyle ilgili olan belirli anababalık uygulamaları 

ve davranışları ile anababalık stilleri, bağlanma ilişkisi, ailenin dışa vurum tarzı 

(expressiveness) ve evlilik ilişkisinin oluşturduğu ailedeki duygusal iklim olarak 

belirtilmiştir. 

  Anababa eğitim programlarının etkileri incelendiğinde çocukların duygu 

ayarlama becerilerini geliştirmede etkili olduğuna ilişkin araştırma sonuçları 

bulunmaktadır (Nesayiand ve Toozandehjani, 2016; Reid, Webster-Stratton ve 

Hammond, 2007). Anababa eğitim programlarının etkilerini araştıran çalışmalarda 

çocukların duygularına ilişkin becerileyle ilgili farklı sonuçlara da rastlanmıştır. Salmon, 
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Dittman, Sanders, Burson ve Hammington (2014) Üç P programına duygu içeriği 

ekleyerek anababalar ve çocuklar üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Programı alan 

anababalar Grup Üç P programına katılan anababalara göre sohbetlerinde duygu 

tanımlamalarıyla ve duyguların nedenleriyle ilgili tartışmalarının arttığı gözlenmesine 

karşın çocuklarının duygu yetkinliklerinde müdahale sonunda ve izleme ölçümlerinde 

Grup Üç P’ye katılan anababaların çocuklarına göre anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. 

Reid, Webster-Stratton ve Hammond (2007), İY anababa ve sınıf müdahalesinin etkisini 

anababalar ve çocuklar üzerinde incelemişlerdir. Bu araştırma için uygulamalar anaokulu 

ve birinci sınıfa giden yüksek risk grubundaki çocuklarla ve anababalarıyla 

yürütülmüştür. Çalışmada anababa eğitimi artı sınıf müdahalesi, sınıf müdahalesi ve 

düzenli okul programına devam eden çocuklar (kontrol grup) olarak üç farklı koşul 

karşılaştırılmıştır. Anababa eğitiminin de yer aldığı grupta anababaların davranışları, 

okula katılımları ve anababa-çocuk bağlanması anlamlı bir şekilde gelişmiş, aynı 

zamanda kontrol grubu çocuklarıyla karşılaştırıldığında bu anababaların çocuklarının 

(anababa eğitimi artı sınıf müdahalesi) içe yönelim, dışa yönelim sorunlarıyla duygu 

ayarlamalarında müdahalenin etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür. 

Bu araştırmanın ve diğer araştırmaların sonuçları göz önüne alındığında, anababa 

eğitim programlarının çocukların duygu ayarlamalarında etkili olabileceği söylenebilir. 

Ancak bazı araştırma sonuçlarının da gösterdiği gibi anababalarla yapılan uygulamaya ek 

olarak çocuklarla birebir yürütülecek, duygulara ilişkin müdahalelerin eklenmesi 

çocukların duygu ayarlama becerilerinde daha etkili sonuçlar alınabileceğini 

düşündürmektedir. Duyguların öğrenilmesi ve bu duyguların ayarlanması ilk olarak 

çocuğun anababasıyla olan etkileşimleri ile meydana gelmektedir. 

3.2.8. Çocuk Akran İlişkilerinde Saldırganlık ve Mağduriyet Düzeyleri

7-11 Yaş AEP’in birincil hedefleri içinde çocukların akran ilişkilerindeki

davranışları yer almamaktadır. Ancak bu araştırmada gelişen anababa davranışlarıyla 

çocukların duygusal-davranışsal gelişimi de hedeflenmiş ve bu gelişimin çocukların 

akran ilişkilerindeki davranışlarını da etkileyebileceği düşünülmüştür. Bu nedenle 

çocukların ilişkisel saldırganlık ve mağduriyet düzeyleri değerlendirilmiştir. Aile 

eğitimine katılmış anababaların çocuklarının eğitim sonunda ilişkisel mağduriyet ya da 

saldırganlık düzeylerinde anlamlı bir değişim olmamıştır. İlginç bir şekilde aile eğitimine 

katılmamış anababaların çocuklarının gözlenen mağduriyet düzeyleri son test 
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ölçümlerinde anlamlı bir şekilde azalmıştır. Bu çocukların ilişkisel mağduriyet 

gözlemlerinde ve saldırganlık düzeylerinde kısa dönemde anlamlı bir değişime 

rastlanmamıştır. İki grubun bu süreç içindeki değişimleri karşılaştırıldığında hem 

mağduriyet hem de saldırganlık bakımından aralarında anlamlı bir farkın olmadığı 

görülmüştür. Dolayısıyla aile eğitimine katılmamış anababaların çocuklarının son 

testlerde anlamlı olarak azalan gözlenen mağduriyet düzeyleri aile eğitimine katılmış 

anababaların çocuklarının bu değişkendeki değişimine benzer bir değişim göstermiştir. 

Aile eğitimine katılmış anababaların çocuklarının bir yıl sonraki ölçümleri 

değerlendirildiğinde, bu çocukların bir yıl sonra ilişkisel mağduriyet ve toplam 

mağduriyet düzeylerinin anlamlı bir şekilde azaldığı görülmüştür. Öte yandan 

saldırganlık düzeylerinde anlamlı bir değişim olmamıştır. Aile eğitimine katılmış 

anababaların çocuklarının mağduriyet düzeyleri eğitim sonunda anlamlı bir şekilde 

değişmemesine karşın bir yıl sonra anlamlı olarak azalmasının farklı nedenleri olabilir. 

Bireyde davranış değişikliğinin oluşması zaman alıcı bir süreçtir. Dolayısıyla ilk olarak 

programın bu etkisinin uzun vadede görülmesi olasılığı düşünülmüştür. Diğer bir olasılık 

ise çocukların bir yıl içinde yaşamlarında karıştırıcı başka bir değişkenin varlığıdır. 

Ancak bu çocukların hepsinin aynı okula devam etmedikleri ya da anababalarının 

birbiriyle yakın olan kişiler olmadığı düşünülürse bu seçeneğin çocuklarda ortak bir 

şekilde işlemesinin düşük bir ihtimal olduğu söylenebilir. Bu noktada 7-11 Yaş AEP’in 

çocukların mağduriyet düzeylerine uzun dönemde etki edebildiği düşünülmektedir.  

 Alanyazın incelemesinde daha önce söz edildiği gibi anababaların 

özellikleri/davranışları çocukların saldırganlığı ve mağduriyetiyle ilişkili bulunmuştur 

(Georgiou, 2008). Healy, Sanders ve Iyer (2015) 5-12 yaş arası çocuklarda kolaylaştırıcı 

anababalığın (çocuğun sosyal becerilerinin ve akran ilişkilerinin gelişimini destekleyici) 

ve çocuğun arkadaşlarıyla sosyal ilişkilerinin, öğretmen bildirimlerine göre okulda 

zorbalığa uğrayan ve uğramayan çocukları ayırtedip etmediğini incelemişlerdir. Elde 

edilen bulgulara göre, zorbalığa uğrayan ve uğramayan çocukları en iyi ayırt eden 

değişkenler çocuklarda görülen duygusal-davranışsal sorunlar ve kolaylaştırıcı 

anababalık olarak bulunmuştur. Ayrıca Healy ve Sanders (2018) daha yüksek düzeyde 

kolaylaştırıcı anababalığın ve akran kabulunun çocuğun zaman içinde depresyonunun ve 

mağduriyet düzeyinin düşmesini yordadığını bulmuşlardır. Dolayısıyla bu araştırmada 

aile eğitimiyle birlikte anababaların duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkilerinin ve 

probleme odaklı tepkilerinin artması çocukların kendilerini ifade etmelerini 
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kolaylaştırmış böylece akran ilişkilerindeki mağduriyet düzeylerinin azalmasına neden 

olmuş olabilir. 

Healy ve Sanders (2014) akranları tarafından zorbalığa maruz kalan çocuklar için 

yürüttükleri aile müdahalesinde, Yılmaz Üç P (Resilience Triple P) programını 

uygulamışlardır. Yılmaz Üç P’nin içeriğinde anababalık ve güçlü akran ilişkileri 

geliştirmek ve akranlarıyla problemleri ele almak için gerekli sosyal ve duygusal 

becerilerin öğretilmesi yer almaktadır. Araştırmada bir grup sözü edilen programı alırken 

bir grup değerlendirme kontrolü olarak nitelenmiştir ve eğitim sonunda her iki gruptaki 

değişim karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre her iki gruptaki çocukların zorbalık 

karşısındaki mağduriyet düzeylerinde gelişmeler olmuştur. Öte yandan, Yılmaz Üç P 

grubunun çocuklarının ve anababaların bildirimine göre aşırı mağduriyet düzeylerinde 

anlamlı ve büyük bir değişim olmuş, öğretmen bildirimlerine göre çocukların aşırı 

mağduriyet düzeyleri anlamlı bir şekilde düşmüştür. Araştırmanın diğer bulgularında da 

eğitim alan grubun lehine sonuçlar bulunmuştur. 7-11 Yaş AEP’te doğrudan çocukların 

akran ilişkilerini geliştirmeye yönelik bir içerik bulunmadığından sözü edilen araştırma 

sonuçlarına benzer bir bulguyla karşılaşılmadığı düşünülmektedir.

Araştırmanın bulguları değerlendirildiğinde, 7-11 Yaş AEP’in anababalar ve 

çocuklar için pek çok açıdan yararlı bir program olduğu görülmektedir. Sözü edilen 

etkilerin, programın zengin bir içeriğe sahip olmasından kaynaklandığı düşünülmekle

birlikte, olası farklı etmenlerin etkisinin incelenmemiş olması bir sınırlılıktır. Örneğin 

Hawthorne etkisi bazı araştırmalarda söz edilen önemli bir etmendir (Örneğin Stewart-

Brown ve diğerleri, 2004). Katılımcılar eğitim sürecinden yarar sağlayacakları 

düşüncesiyle ölçme araçlarında daha olumlu bir bakış açısı sergilemiş olabilirler. 

Dolayısıyla gelecek etki araştırmalarında bu etmenin de araştırılmasının yararlı olacağı 

düşünülmektedir. 
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BÖLÜM 4 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

4.1. Sonuç 
 

 Bu araştırmada Kapçı ve Eşkisu (2013) tarafından gözden geçirilen MEB 7-11 

Yaş AEP’in anababalar ve çocuklar üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Elde edilen 

bulgular genel olarak programın anababalar ve çocuklar üzerinde olumlu etkileri 

olduğunu göstermiştir. Programın etkileri aşağıda sıralanmıştır: 

1- 7-11 Yaş AEP, anababaların ruhsal belirtilerini azaltmada eğitim sonunda etkili 

bulunmuştur. Programın bu etkisinin bir yıl sonra da sürdüğü görülmüştür. 

2- 7-11 Yaş AEP, anababaların anababalık stres düzeylerini azaltmada eğitim 

sonunda etkili bulunmuştur. Programın bu etkisinin bir yıl sonra zorluk, hayal 

kırıklığı, uyuşmazlık alt boyutlarında ve toplam anababalık stres puanında devam 

ettiği yetersizlik alt boyutunda devam etmediği görülmüştür.  

3- 7-11 Yaş AEP, anababalık benlik saygısını artırmada müdahale sonunda etkili 

bulunmuştur. Programın bu etkisinin bir yıl sonra da devam ettiği görülmüştür. 

Öte yandan deney ve kontrol grupları arasında anababalıktan alınan doyum 

bakımından bir farka rastlanmamıştır.  

4- 7-11 Yaş AEP’in, anababaların duygu sosyalleştirme davranışlarını eğitim 

sonunda anlamlı bir şekilde geliştirdiği bulunmuştur. Bir yıl sonra bu etkilerin 

ebeveynde sıkıntı, duygu ifadesini kolaylaştırıcı tepkiler, duyguya odaklı tepkiler, 

probleme odaklı tepkiler ve cezalandırıcı tepkilerde devam ettiği, küçümseyici 

tepkilerde ise devam etmediği görülmüştür. Öte yandan müdahale sonunda deney 

ve kontrol grupları karşılaştırıldığında müdahalenin yalnızca duygu ifadesini 

kolaylaştırıcı tepkiler ve probleme odaklı tepkilerde etkili olduğu söylenebilir.  

5- 7-11 Yaş AEP’e katılan anababaların müdahale sonunda problem çözme, iletişim, 

roller, davranış kontrolü aile işlevleriyle aile genel fonksiyonlarının anlamlı 

olarak geliştiği, duygusal tepki verebilme ve gereken ilgiyi gösterme aile 

işlevlerinde anlamlı bir değişimin olmadığı bulunmuştur. Kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığında ise deney grubunun problem çözme, iletişim ve roller aile 
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işlevleriyle aile genel fonksiyonların anlamlı olarak daha fazla geliştiği 

bulunmuştur. İki grup arasında davranış kontrolü, duygusal tepki verebilme ve 

gereken ilgiyi gösterme aile işlevleri bakımından bir farklılığa rastlanmamıştır. 7-

11 Yaş AEP’e katılmış anababaların müdahale sonunda daha sağlıklı duruma 

gelen problem çözme, iletişim, roller aile işlevleri ve genel fonksiyonlarının bir

yıl sonra da benzer şekilde kaldığı görülmüştür. 

6- 7-11 Yaş AEP’e katılmış anababaların çocuklarının duygusal-davranışsal sorun

düzeylerinin müdahale sonunda anlamlı bir biçimde azaldığı görülmüştür. Bu

etkinin bir yıl sonra da devam ettiği bulunmuştur. Öte yandan aile eğitimine

katılmamış anababaların çocuklarının bazı alt testlerde (anksiyete/depresyon,

sosyal içe dönüklük/depresyon, dikkat sorunları, saldırgan davranışlar, içe

yönelim sorunları, dışa yönelim sorunları) ve toplam problemde de müdahale

sonunda anlamlı bir azalma bulunmuştur. İki grubun çocukları karşılaştırıldığında

somatik yakınmalar, dikkat sorunları, kurallara karşı gelme, içe yönelim sorunları

ve toplam problemdeki sonuçların deney grubu çocuklarının lehine olduğu

görülmüştür.

7- 7-11 Yaş AEP’in çocukların duygu ayarlama becerilerini geliştirmede müdahale

sonunda etkili olduğu gözlenmiştir. Öte yandan, bu etkinin bir yıl sonra sürmediği

bulunmuştur.

8- 7-11 Yaş AEP’in çocukların akran ilişkilerindeki saldırganlık ve mağduriyet

düzeylerinde müdahale sonunda anlamlı bir etkisinin olmadığı bulunmuştur.

Ancak deney grubu çocuklarının bir yıl sonra akran ilişkilerindeki mağduriyet

düzeyleri anlamlı bir şekilde düşmüştür. Bu sonuç programın çocukların

mağduriyet düzeylerinin azalmasında uzun dönemde etkili olduğunu

göstermektedir.

4.2. Öneriler

Bu araştırmada 7-11 Yaş AEP’in kısa ve uzun dönemde anababalar ve çocuklar 

üzerinde önemli etkileri olduğu bulunmuştur. Bu araştırma sonuçları dikkate alınarak

gelecek araştırmalar ve uygulamalar için bazı öneriler sunulmuştur.
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Gelecek araştırmalara ilişkin öneriler:

1- Programın uygulandığı merkezler temel alınarak daha geniş örneklemlerle ve

sözü edilen değişkenlerle araştırma tekrarlanabilir. Böylece 7-11 Yaş AEP’in

MEB uygulamalarını tam anlamıyla yansıtacak araştırma sonuçları elde edilebilir.

2- Gelecek araştırmalarda farklı değişkenler üzerinde de programın etkisi

araştırılabilir. Bu değişkenler, dünyadaki diğer anababa eğitim programlarının

etki araştırmalarından yola çıkılarak çeşitlendirilebilir. Örneğin programın etkisi

gelecek araştırmalarda anababa-çocuk etkileşimi, anababa-çocuk bağlanması,

çocuğun okul uyumu ve akademik başarısı, eşler arası ilişkiler gibi değişkenlerle

incelenebilir.

3- Araştırmanın bir yıl sonraki sonuçları da 7-11 Yaş AEP’in uzun dönemde

etkisinin sürdüğüne işaret etmiştir. Dolayısıyla gelecek çalışmalar boylamsal

çalışma olarak planlanabilir ve çocukluk döneminde bu eğitimi alan anababalar

ve çocukları, çocukları ergenlik dönemi ve yetişkinlik dönemine geldiğinde de

gözlenebilir. Böylece programın hayat boyu etkisi ortaya konabilir.

4- 7-11 Yaş AEP’in etkisine yönelik yapılacak yeni araştırmalarda her bir oturumun

hangi konuda etkili olduğuna ilişkin analizler yapılabilir.

5- Ayrıca anababa oturumlarının yanı sıra çocuklarla da uygulanabilecek

destekleyici oturumlarla eğitim programlarının etki alanları araştırılabilir.

6- 7-11 Yaş AEP’in etkisi yeni araştırmalarla farklı sosyo-ekonomik düzeye ait

ailelerde karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla farklı sosyo-

ekonomik düzeylerdeki anababaların programdan yararlanma alanları ve

düzeyleri belirlenebilir.

7- Gerçekleştirilecek yeni etki araştırmalarında Hawthorne etkisi araştırılabilir.

Böylece etkili sonuçların program dışı kaynakları görülebilir.

8- 7-11 Yaş AEP’in etkileri, maliyet-etki araştırmalarıyla da değerlendirilmelidir.

Böylece programın ekonomik etkisi de ortaya konabilir.

9- Yeni anababa eğitim programları geliştirilme süreçlerinde bu araştırmada etkili

bulunmayan değişkenlerin geliştirilmesine yönelik oturumlar eklenebilir ve etki

araştırmasıyla birlikte bu araştırmada etkili bulunmayan sonucun oturumdan mı

yoksa ölçme aracından mı kaynaklandığı araştırılabilir.
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Yeni uygulamalara yönelik öneriler:

1- Programın yeniden gözden geçirme çalışmaları sürecinde bu araştırmanın

sonuçları dikkate alınarak program içeriği zenginleştirilebilir. Bu araştırmaya

göre çocukların duygu ayarlama becerilerine yönelik oturumların

zenginleştirilmesi, çocukların akran ilişkilerine yönelik oturumların konması

önerilebilir.

2- Farklı yaş grupları için yeni anababa eğitim programları geliştirilme süreçlerinde

de bu araştırmanın sonuçlarından yararlanılabilir. Programın etkisinin olduğu

sonuçlardan yola çıkılarak yeni geliştirilecek programların oluşturulacak

içeriklerinde yer alacak konular belirlenebilir.

3- Dünyada yaygın bir şekilde kullanılan kanıta dayalı anababa eğitim

programlarının farklı modüllere sahip olduğu ve anababa ya da çocuğun

gereksinimine göre bu modüllerin çeşitlendirildiği görülmüştür. Daha etkili

sonuçların alınabilmesi için geliştirilecek yeni programlarda gereksinimlere

yönelik farklı modüller oluşturulabilir.
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EK C

ONAM FORMU
Değerli Anne ve Babalar, 
Bu form, anababa eğitimi konusunda yapılacak bir araştırma hakkında size bilgi vermek amacıyla 
hazırlanmıştır. Lütfen aşağıdaki bilgileri hiç acele etmeden okuyunuz. Formu imzalamadan önce 
aklınıza takılan soruları rahatlıkla sorabilirsiniz. 
Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, çocuğu 7-11 yaş aralığında bulunan anne ve babalar için 
geliştirilmiş anababa eğitim programlarının anababalara ve çocuklara olan katkısını ve yararını 
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, sizlerin bu Anababa Eğitim programına (AEP), ya da 
bekleme listesi (BL) gruplarından birine katılmanız istenecektir. BL grubundaki anne ve babalar 
yaklaşık üç ay sonra AEP programına katılabilecektir. Bu konuda yapılan gözlemler AEP 
programlarından anne ve babaların ve çocuklarının yararlandığına işaret etmektedir. Program 
öncesi ve sonrasında sizlerden anababalık stresi, çocuğunuzla iletişim ve çocuklarınızdan da 
anababa tutumları, arkadaşlarıyla ilişkileri gibi konularda görüşler alacağımız bazı değerlendirme 
araçlarını doldurmanız istenecektir.
İşlem: Anababa eğitim programı öncesinde hem AEP hem de BL gruplarına katılan 
anababalardan doldurmasını istediğimiz ölçekler olacaktır. Anababa ölçeklerinin doldurulması 
yaklaşık 70 dakika sürmektedir. Çocuklarınızın doldurmasını istediğimiz ölçekler ise yaklaşık 30 
dakika sürmektedir.  Anababa eğitim programı haftada bir gün, yaklaşık iki saat ve toplam 14 
haftada tamamlanmaktadır.  Bu programa katılmayı kabul ettiğiniz takdirde eğitimin başlangıç 
tarihi, günü, yeri ve saati hakkında bilgi verilecektir. Anababa eğitimlerinde, eğitimci size 
destekleyici anababalık hakkında bilgi verecek, eğitimler esnasında canlandırmalar yapılabilecek 
ve her hafta çocuğunuzla gerçekleştirebileceğiniz alıştırmalar ve etkinlikler önerilecektir.
Katılım Riskleri: Araştırmaya katılmanın bilinen herhangi bir riski bulunmamaktadır. Ancak 
anne ve babalar çocuklarıyla ilgili konuları tartışırlarken bazen duygusal olabilmektedirler. 
Katılımın Yararları: Pek çok araştırma, anababa eğitim programlarının anne ve babalar ile 
çocuklarına yararlı olduğunu göstermiştir. Sizlerin de bu eğitim programlarından 
yararlanmamanız için hiçbir neden bulunmamaktadır. Doğrudan bir yarar sağlayacağınızın 
garantisini vermek mümkün değildir. Bununla birlikte, her aile farklı düzeylerde ve farklı 
alanlarda yarar sağlamaktadır. Katılımın bir başka yararı ise, destekleyici anababalık 
davranışlarının kazanılması sonucunda daha sağlıklı çocukların yetişmesiyle uzun dönemde 
toplumsal bir yararın olacağını söylemek mümkündür.
Katılım Alternatifi: Bu araştırmaya katılım gönüllülük ilkesine dayalıdır. Araştırmaya katılım 
kararınızdan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Katılımdan vazgeçmenin herhangi bir 
yükümlülüğü yoktur. Bu dönemde katılımda güçlük çekeceğinizi düşünüyorsanız, ileride 
yapılacak anababa eğitim grupları hakkında eğitimciden bilgi alabilirsiniz.
Masraf: Bu programa katılımın herhangi bir ücreti / masrafı yoktur. 
Gizlilik: Bu araştırmada kimlik bilgileriniz kesinlikle gizli tutulacaktır. Bu araştırmanın bulguları 
bir doktora tezinde kullanılacaktır. Ayrıca bu bulgular bilimsel dergilerde yayınlanacak ya da 
bilimsel toplantılarda sunulacak olsa bile, tüm katılımcıların kimlik bilgileri gizli kalacaktır. İlgili 
kurumların kılavuz önerileri doğrultusunda, araştırma materyalleri yaklaşık bir yıl kilitli bir yerde 
korunacaktır. Bu sürenin sonunda ilgili materyaller imha edilebilir. Sizlerin kimlik bilgileri 
araştırma materyallerinde bir numara olarak yer alacaktır. Bu bilgilere sadece araştırmanın 
yürütücüsü ve danışmanı erişebilecektir.
Sorular: Bu araştırma hakkındaki tüm sorularınızı araştırmanın yürütücüsü Gökçe Çokamay’a 
ya da danışmanı Prof. Dr. Emine Gül Kapçı’ya iletebilirsiniz. Adres: Ankara üniversitesi, Eğitim 
Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, 06590 Cebeci / Ankara. 
Telefon: 363 3350, e-posta: anababaegitim@gmail.com
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Gönüllü katılım/ Vazgeçme: Bu araştırmaya hiçbir şekilde katılım zorunluluğunuz 
bulunmamaktadır. Eğer katılmama kararı verirseniz, siz ya da çocuğunuz hiçbir şekilde bu 
kararınızdan etkilenmeyecektir. 

Onam: 

Araştırma, araştırma işlem aşamaları, potansiyel riskler ve rahatsızlık verebilecek durumlar 
tarafıma açıklanmıştır. Bu onam formunun tamamını okudum, araştırma yürütücüsü/temsilcisiyle 
görüştüm. Tüm sorularıma tatmin edici yanıtlar aldım. Katılımım gönüllülük ilkesine 
dayanmaktadır; araştırmaya katılmak istemiyorsam imzalamak zorunda değilim. İmzalamam, bu 
araştırmaya gönüllü olarak katıldığımı göstermektedir. 

Tarih: 

Adı ve Soyadı: 

İmza: 

Araştırmaya katılmayı kabul ediyorum: Evet O     Hayır  O 

Araştırmada çocuğumun ilgili ölçekleri doldurmasını kabul ediyorum:  

Evet O   Hayır  O 

Araştırmacının/Eğitimcinin Adı ve Soyadı: 

Araştırmacının/Eğitimcinin İmzası: 
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EK D
ASA GELİŞTİRME ve AYÖ UYARLAMA ÖNCESİ VARSAYIMLARIN 

İNCELENMESİ

EK D.1 ASA AFA Öncesi Varsayım İncelemesi

1. Örneklem büyüklüğü: ASA’nın AFA ile değerlendirilmesi için ulaşılan 270 kişiden üçünün

ölçekleri uygun bir şekilde doldurmamasından dolayı analize 267 kişilik bir veri setiyle

başlanmıştır. Dolayısıyla madde sayısının 6 katı kadar katılımcıya ulaşılmıştır. Kline (1994),

örneklem büyüklüğünün madde sayısının en az iki katı kadar, Bryman ve Cramer (2001)

madde sayısının 5 ile 10 katı arasında olmasını yeterli bulmaktadır.

2. Kayıp Değerler: Ölçek 0-4 arasında derecelendirilen likert tipi ölçektir. Kayıp veri

oranlarına bakıldığında bu değerlerin hiçbir maddede %5’in üzerine çıkmadığı görülmüştür.

Ölçeğin sıralı (ordinal) ölçek olması bakımından basit veri atama yöntemlerinden medyan

atama yapılmıştır.

3. Uç Değerler: Uç değer analizinde veriler tek değişkenli (standart Z puanları) ve çok

değişkenli uç değer (mahalonobis uzaklığı) analizleriyle incelenmiştir. İki analizde de toplam

23 kişinin verisi uç değer özelliği taşımasından dolayı bu veriler analizden çıkarılmış ve 244

kişi ile analize devam edilmiştir.

4. Kaiser-Meyer-Olkin Testi: Örneklem büyüklüğü açısından faktör analizi için veri yapısının

uygunluğunu test etmeye yönelik KMO testi sonucu .86 bulunmuştur. Leech, Barrett ve

Morgan’a (2005) göre KMO sonucunun .90-.100 arasında çıkması ‘çok iyi’; .80-.90 arasında

çıkması ‘iyi’ örneklem büyüklüğüne işaret etmektedir.

5. Normallik ve Homojenlik: Verilerin tek değişkenli normallik varsayımı için ASA’nın

skewness çarpıklık (.58) ve kurtosis basıklık katsayısı (-.12) ve histogram grafiği incelenmiş

ve verilerin normal dağılım gösterdiği bulunmuştur. Çok değişkenli normallik için Bartlett’s

Küresellik Testi sonucu (4299.492) anlamlılık düzeyinin (p= 0.0001) .005’ten küçük olduğu

görülmüştür.  Anlamlılık değeri .005’ten küçük ise R korelasyon ya da kovaryans

matrisindeki birim matrisinden farklı olduğu sonucuna varılır. Bu durum, korelasyon

matrisinden faktör çıkarılabileceği anlamına gelir (Şencan, 2005). Levene testi manidarlık

düzeyi p>.05 olduğu bulunmuş ve homojenlik varsayımı karşılanmıştır.

6. Doğrusallık: Saçılma diyagramına göre verilerin doğrusallık koşulunu sağladığı

görülmüştür.

7. Çoklu Bağlantılılık ve Tekillik: Maddelerin VIF değerlerinin 10’dan küçük, CI değerlerinin

30’dan küçük ve tolerans değerlerinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Tekillik için

madde çiftleri arasındaki korelasyon katsayılarının -.03 ile .62 arasında değiştiği

bulunmuştur. Bu durumda çoklu bağlantılılık (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012)

ve tekillik problemi olmadığı söylenebilir.
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EK D.2 ASA DFA Öncesi Varsayımların İncelenmesi 
1. Örneklem büyüklüğü: ASA’nın DFA ile değerlendirilmesi için ulaşılan 180 kişiden 3’ünün 

ölçekleri uygun bir şekilde doldurmamasından dolayı verisi verisetinden çıkarılmış ve analize 

177 kişiyle devam edilmiştir. Dolayısıyla madde sayısının 8.5 katı kadar katılımcıya 

ulaşılmıştır. Kline (1994), örneklem büyüklüğünün madde sayısının en az iki katı kadar, 

Bryman ve Cramer (2001) madde sayısının 5 ile 10 katı arasında olmasını yeterli bulmaktadır.   

2. Kayıp Değerler: Ölçek 0-4 arasında derecelendirilen likert tipi ölçektir. Kayıp veri 

oranlarına bakıldığında bu değerlerin hiçbir maddede %5’in üzerine çıkmadığı görülmüştür. 

Ölçeğin sıralı (ordinal) ölçek olması bakımından basit veri atama yöntemlerinden medyan 

atama yapılmıştır.  

3. Uç değerler: Veriler tek değişkenli (standart Z puanları) ve çok değişkenli (mahalonobis 

uzaklığı) uç değer analiziyle incelenmiştir. Uç değer ayıklaması sonrası veri setinde toplam 

167 kişi kalmıştır.  

4. Kaiser-Meyer-Olkin Testi: Örneklem büyüklüğü açısından faktör analizi için veri yapısının 

uygunluğunu test etmeye yönelik KMO sonucu .81 olarak bulunmuştur. Leech, Barrett ve 

Morgan’a (2005) göre KMO sonucunun .90-.100 arasında çıkması ‘çok iyi’; .80-.90 arasında 

çıkması ‘iyi’ örneklem büyüklüğüne işaret etmektedir.  

5. Normallik ve Homojenlik: Verilerin tek değişkenli normallik varsayımı için skewness 

çarpıklık (.62) ve kurtosis basıklık katsayısı (.52) ve histogram grafiği incelenmiştir. Buna 

göre, ASA’nın normal dağılım gösterdiği söylenebilir. Çok değişkenli normallik için 

Bartlett’s Küresellik Testi sonucu (1006.219) anlamlılık düzeyinin (p= 0.0001) .005 

düzeyinden küçük olduğu görülmüştür. Anlamlılık değeri .005’ten küçük ise R korelasyon ya 

da kovaryans matrisindeki birim matrisinden farklı olduğu sonucuna varılır. Bu durum, 

korelasyon matrisinden faktör çıkarılabileceği anlamına gelir (Şencan, 2005). Levene testi 

manidarlık düzeyi p>.05 olduğu bulunmuş ve homojenlik varsayımı karşılanmıştır. 

6. Doğrusallık: Saçılma diyagramına göre verilerin doğrusallık koşulunu sağladığı 

görülmüştür.  

7. Çoklu Bağlantılılık ve Tekillik: Maddelerin VIF değerlerinin 10’dan küçük, CI değerlerinin 

30’dan küçük ve tolerans değerlerinin oldukça yüksek olduğu bulunmuştur. Tekillik için 

madde çiftleri arasındaki korelasyon katsayılarının -.04 ile .41 arasında değiştiği görülmüştür. 

Dolayısıyla verilerde çoklu bağlantılılık (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012) ya da 

tekillik problemi olmadığı söylenebilir. 
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EK D.3 AYÖ Anne Formu DFA Öncesi Varsayımlar İncelemesi
1. Örneklem büyüklüğü: AYÖ anne formu DFA için 255 annenin verisinden ölçeği uygun bir

şekilde doldurmayan 11 kişinin verisi analizden çıkarılmıştır. Kalan kişi sayısının (244)

ölçeğin madde sayısının (16) 15 katı olduğu görülmüştür. Kline (1994), örneklem

büyüklüğünün madde sayısının en az iki katı kadar olmasını, Bryman ve Cramer (2001) 5 ile

10 katı arasında olmasını ideal kabul etmektedir.

2. Kayıp Değerler: Ölçek 1-6 arasında derecelendirilen likert tipi ölçektir. Kayıp veri

oranlarına bakıldığında bu değerlerin hiçbir maddede %5’in üzerine çıkmadığı görülmüştür.

Ölçeğin sıralı (ordinal) ölçek olması bakımından basit veri atama yöntemlerinden medyan

atama yapılmıştır.

3. Uç Değerler: Uç değer analizinde veriler tek değişkenli (standart Z puanları) ve çok

değişkenli uç değer (mahalonobis uzaklığı) analizleriyle incelenmiştir. Bu analizler sonucu

hiçbir verinin uç değer özelliği taşımadığı bulunmuştur.

4. Kaiser-Meyer-Olkin Testi: Örneklem büyüklüğü açısından faktör analizi için veri yapısının

uygunluğunu test etmeye yönelik KMO sonucu .75 olarak bulunmuştur. Leech, Barrett ve

Morgan’a (2005) göre KMO sonucunun.80-.90 arasında çıkması iyi, .70- .80 arasında çıkması

orta iyi örneklem büyüklüğüne işaret etmektedir.

8. Normallik ve Homojenlik: Verilerin tek değişkenli normallik varsayımı için AYÖ annenin

skewness çarpıklık (.21) kurtosis basıklık katsayısı (-.74) ve histogram grafikleri

incelenmiştir. Buna göre, AYÖ annenin normal dağılım gösterdiği söylenebilir. Çok

değişkenli normallik için Bartlett’s Küresellik Testi sonucu (874.86) anlamlılık düzeyinin (p=

0.0001) .005’ten küçük olduğu bulunmuştur. Anlamlılık değeri .005’ten küçük ise R

korelasyon ya da kovaryans matrisindeki birim matrisinden farklı olduğu sonucuna varılır.

Bu durum, korelasyon matrisinden faktör çıkarılabileceği anlamına gelir (Şencan, 2005).

Levene testi manidarlık düzeyi p>.05 olduğu bulunmuş ve homojenlik varsayımı

karşılanmıştır.

5. Doğrusallık: Saçılma diyagramına göre verilerin doğrusallık koşulunu sağladığı

görülmüştür.

6. Çoklu Bağlantılılık ve Tekillik: Maddelerin VIF değerlerinin 10’dan küçük, CI değerlerinin

30’dan küçük ve tolerans değerlerinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Maddeler arası

korelasyon katsayılarının -.08 ile .38 arasında olduğu görülmüştür. Buna göre AYÖ annenin

çoklu bağlantılılık (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012) ve tekillik sorunun olmadığı

söylenebilir.
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EK D.4 AYÖ Baba Formu DFA Öncesi Varsayımlar İncelemesi 
1. Örneklem büyüklüğü: AYÖ baba formu DFA için ulaşılan 124 babanın 8’inin ölçeği uygun 

bir şekilde doldurmamasından dolayı verisi verisetinden çıkarılmıştır. Kalan kişi sayısının 

(116) ölçeğin madde sayısının (16) 7 katı olduğu görülmüştür.  Kline (1994), örneklem 

büyüklüğünün madde sayısının en az iki katı kadar olmasını, Bryman ve Cramer (2001) 5 ile 

10 katı arasında olmasını ideal kabul etmektedir.  

2. Kayıp Değerler: Ölçek 1-6 arasında derecelendirilen likert tipi ölçektir. Kayıp veri 

oranlarına bakıldığında bu değerlerin hiçbir maddede %5’in üzerine çıkmadığı görülmüştür. 

Ölçeğin sıralı (ordinal) ölçek olması bakımından basit veri atama yöntemlerinden medyan 

atama yapılmıştır. 

3. Uç Değerler: Uç değer analizinde veriler tek değişkenli (standart Z puanları) ve çok 

değişkenli uç değer (mahalonobis uzaklığı) analizleriyle incelenmiştir. İki analizde de uç 

değer özelliği taşıyan veri bulunmamasından dolayı analize 116 kişiyle devam edilmiştir.  

4. Kaiser-Meyer-Olkin Testi: Örneklem büyüklüğü açısından faktör analizi için veri yapısının 

uygunluğunu test etmeye yönelik KMO sonucu .76 olarak bulunmuştur. Leech, Barrett ve 

Morgan’a (2005) göre KMO sonucunun.80-.90 arasında çıkması iyi, .70- .80 arasında çıkması 

orta iyi örneklem büyüklüğüne işaret etmektedir.  

9. Normallik ve Homojenlik: Verilerin tek değişkenli normallik varsayımı için AYÖ babanın 

skewness çarpıklık (.36), kurtosis basıklık katsayısı (.-15) ve histogram grafikleri bakımından 

incelenmiştir. Buna göre, AYÖ babanın normal dağılım gösterdiği söylenebilir. Çok 

değişkenli normallik için Bartlett’s Küresellik Testi sonucu (642.406) anlamlılık düzeyi (p= 

0.0001) .005’ten küçük bulunmuştur. Anlamlılık değeri .005’ten küçük ise R korelasyon ya 

da kovaryans matrisindeki birim matrisinden farklı olduğu sonucuna varılır. Bu durum, 

korelasyon matrisinden faktör çıkarılabileceği anlamına gelir (Şencan, 2005). Levene testi 

manidarlık düzeyi p>.05 olduğu bulunmuş ve homojenlik varsayımı karşılanmıştır. 

5. Doğrusallık: Saçılma diyagramına göre verilerin doğrusallık koşulunu sağladığı 

görülmüştür.  

6. Çoklu Bağlantılılık ve Tekillik: Maddelerin VIF değerlerinin 10’dan küçük, CI değerlerinin 

30’dan küçük ve tolerans değerlerinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Maddeler arası 

korelasyon katsayılarının -.05 ile .41 arasında olduğu görülmüştür. Buna göre AYÖ babanın 

çoklu bağlantılılık (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012) ve tekillik sorunun olmadığı 

söylenebilir.  
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EK E

Ölçeklerden Alınan Puanlara İlişkin Betimleyici İstatistikler

Çizelge 131.

Deney ve Kontrol Grubu KSE Ortalama, Standart Sapma ve Medyan Değerleri 

Deney Grubu Kontrol Grubu
Boyutlar

(SS)
Mdn N

(SS)
Mdn N

Anksiyete Ön test 5.94 (3.63) 6.00
31

2.48 (2.90)
2.45 (3.33)

1.00
1.00Son test 2.61 (3.33) 1.00 33

İzleme 
Testi

3.35(4.18) 1.00

Depresyon Ön test 7.87 (5.41) 8.00
31

4.54 (4.55)
4.11 (5.03)

3.00
2.00Son test 3.68 (3.61) 3.00 35

İzleme 
Testi

5.10(3.77) 5.00

Olumsuz 
Benlik

Ön test 6.61 (4.82) 6.00
31

3.06 (2.49)
3.15 (3.54)

3.00
2.00Son test 3.23 (9.18) 2.00 33

İzleme 
Testi

3.48(2.95) 3.00

Somatizasyon Ön test 3.56 (2.73) 3.00
32

1.42 (1.63)
1.32 (1.80)

1.00
1.00Son test 1.41 (1.60) 1.00 31

İzleme 
Testi

2.47(2.65) 1.50

Hostilite Ön test 3.36 (1.87) 3.00
28

3.46 (3.12)
2.86 (3.45)

3.00
2.00Son test 1.00 (1.09) 1.00 37

İzleme 
Testi

1.96(1.97) 1.50

Toplam Puan Ön test 29.88 
(16.98)

28.00
32

15.18 
(12.16

12.50
34

Son test 13.16 
(12.70)

8.50 14.50 
(16.36)

7.00

İzleme 
Testi

18.56 
(17.17)

14.50
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Çizelge 132.  
 
Deney ve Kontrol Grubu ASA Ortalama, Standart Sapma ve Medyan Değerleri  

Alt Ölçekler  Deney Kontrol 
 (SS) Mdn N  (SS) Mdn N 

Yetersizlik  Ön test 3.71 (2.30) 4.00  
31 

3.97 (3.03) 
3.21 (2.69) 

3.00  
Son 
test 

2.19 (1.62) 2.00 2.00 39 

 İzleme 
Testi 

3.29 (2.18) 3.00     

Zorluk Ön test 8.82 (4.99) 9.50  
34 

4.53 (3.77) 
4.39 (3.63) 

4.00  
Son 
test 

5.12 (5.22) 4.00 3.00 36 

 İzleme 
Testi 

6.41 (4.48) 6.00     

Hayalkırıklığı Ön test 4.27 (2.98) 4.00  
33 

1.97 (2.26) 
1.89 (2.43) 

1.00  
Son 
test 

2.42 (2.29) 2.00 1.00 35 

 İzleme 
Testi 

2.00 (2.59) 2.00     

Uyuşmazlık Ön test 2.84 (2.85) 2.00  
32 

1.50 (1.87) 
1.44 (1.70) 

0.50  
Son 
test 

1.41 (1.76) 1.00 1.00 36 

 İzleme 
Testi 

1.44 (1.37) 1.00     

Toplam ASA Ön test 20.47 
(10.78) 

21.50  
 

34 

12.22 
(8.06) 

10.00  

Son 
test 

12.00 
(10.10) 

10.00 11.83 
(8.57) 

10.00 36 

 İzleme 
Testi 

14.56 (8.76) 13.50     
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Çizelge 133. 

Deney ve Kontrol Grubu AYÖ Ortalama, Standart Sapma ve Medyan Değerleri

Deney Grubu Kontrol Grubu
Alt Ölçekler (SS) Mdn N (SS) Mdn N
Doyum Ön test 40.12 (7.67) 39.00

33
42.76 (7.42)
43.39 (5.98)

44.00
Son test 44.24 (6.87) 45.00 45.00 38
İzleme 
Testi

43.52 (6.60) 42.00

Etkililik Ön test 28.09 (5.11) 27.00
32

30.44 (4.94)
30.49 (5.99)

30.00
Son test 33.31 (5.29) 34.00 30.00 39
İzleme 
Testi

33.56 (5.32) 30.00

Toplam 
AYÖ

Ön test 68.30 
(10.41)

67.00

33

72.97 
(9.78)
73.15 

(10.40)

74.00

Son test 77.51 
(10.52)

75.00 75.00 39

İzleme 
Testi

76.30 
(11.15)

75.00

Çizelge 134. 

Deney ve Kontrol Grubu ÇODBÖ Ortalama, Standart Sapma ve Medyan Değerleri

Deney Grubu Kontrol Grubu
Alt Ölçekler (SS) Mdn N (SS) Mdn N
Ebeveynde 
Sıkıntı

Ön test 2.59 (0.56) 2.42
33

2.40 (0.54)
2.33 (0.09)

2.17
Son test 2.26 (0.60) 2.17 2.25 36
İzleme 
testi

2.32 (0.61) 2.25

Cezalandırıcı 
Tepkiler

Ön test 1.75 (0.51) 1.67
32

1.79 (0.60)
1.66 (0.54)

1.75
Son test 1.48 (0.39) 1.33 1.50 36
İzleme 
testi

1.48 (0.28) 1.46

Duygu 
İfadesini 
Kol. Tepkiler

Ön test 3.86 (0.77) 4.00
33

3.70 (0.71)
3.64 (0.74)

3.79
Son test 4.38 (0.70) 4.75 3.63 36
İzleme 
testi

4.47 (0.48) 4.58

Duyguya 
Odaklı 
Tepkiler

Ön test 4.32 (0.42) 4.42
31

4.18 (0.55)
4.25 (0.60)

4.17
Son test 4.59 (0.47) 4.75 4.29 36
İzleme 
testi

4.61 (0.35) 4.67

Probleme 
Odaklı 
Tepkiler

Ön test 4.24 (0.45) 4.25
32

4.08 (0.50)
4.16 (0.52)

4.04
Son test 4.52 (0.52) 4.71 4.21 36
İzleme 
testi

4.53 (0.34) 4.54

Küçümseyici 
Tepkiler

Ön test 2.67 (0.78) 2.75
33

2.92 (0.78)
2.65 (0.81)

2.88
Son test 2.23 (0.88) 2.08 2.75 36
İzleme 
testi

2.58 (0.81) 2.58
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Çizelge 135.  
 
Deney ve Kontrol Grubu ADÖ Ortalama, Standart Sapma ve Medyan Değerleri 

 Deney Grubu Kontrol Grubu 
Alt Ölçekler  (SS) Mdn N  (SS) Mdn N 
Problem 
Çözme 

Ön test  1.81 (0.38) 1.83  
32

1.66 (0.44) 
1.77 (0.50) 

1.67  
Son test 1.53 (0.56) 1.33 1.83 37 

 İzleme 
testi 

1.57 (0.45) 1.58     

İletişim Ön test 1.64 (3.54) 1.72  
32

1.51 (0.41) 
1.58 (0.47) 

1.44  
Son test 1.51 (0.40) 1.44 1.44 37 

 İzleme 
testi 

1.45 (0.34) 1.44     

Roller Ön test 2.15 (0.35) 2.27  
33

1.80 (0.30) 
1.78 (0.30) 

1.82  
Son test 1.93 (0.45) 1.91 1.72 36 

 İzleme 
testi 

1.96 (0.46) 2.00     

Duygusal 
Tepki 
verebilme 

Ön test 1.37 (0.32) 1.25  
30

1.40 (0.36) 
1.46 (0.35) 

1.33  
Son test 1.28 (0.30) 1.17 1.33 37 
İzleme 
testi 

1.32 (0.31) 1.33     

Gereken 
İlgiyi 
Gösterebilme 

Ön test 2.22 (0.22) 2.29  
29

2.16 (0.28) 
2.13 (0.31) 

2.14  
Son test 2.13 (0.27) 2.14 2.14 37 
İzleme 
testi 

2.15 (0.20) 2.14     

Davranış 
Kontrolü 

Ön test 2.13 (0.33) 2.22  
33

1.98 (0.27) 
2.03 (0.25) 

2.00  
Son test 1.97 (0.38) 1.89 2.00 35 

 İzleme 
testi 

2.04 (0.36) 2.11     

Genel 
Fonksiyonlar 

Ön test 1.42 (0.21) 1.42  
28

1.38 (0.30) 
1.45 (0.36) 

1.33  
Son test 1.31 (0.29) 1.25 1.33 37 

 İzleme 
testi 

1.26 (0.23) 1.17     
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Çizelge 136. 

Deney ve Kontrol Grubu CBCL (6/18) Ortalama, Standart Sapma ve Medyan Değerleri
Deney Grubu Kontrol Grubu

Alt Ölçekler (SS) Mdn N (SS) Mdn N
Anksiyete/
Depresyon 

Ön test 5.28 (2.80) 5.00 3.72 (3.01) 3.00
Son test 2.94 (2.06) 3.00 32 2.33 (1.55) 2.00 36
İzleme 
testi

2.56 (1.76) 2.00

Sosyaliçe-
Dönüklük/
Depresyon

Ön test 2.81 (2.46) 3.00 1.95 (1.88) 1.00
Son test 1.47 (1.80) 1.00 32 1.43 (1.54) 1.00 37
İzleme 
testi

1.63 (1.79) 1.00

Somatik
Yakınmalar

Ön test 3.15 (2.83) 3.00 1.13 (1.07) 1.00
Son test 1.73 (1.92) 1.00 33 1.19 (1.43) 1.00 36
İzleme 
testi

1.73 (2.23) 1.00

Sosyal
Sorunlar

Ön test 4.73 (3.20) 4.00 3.47 (2.47) 3.50
Son test 2.91 (2.31) 2.00 33 2.76 (2.02) 3.00 38
İzleme 
testi

2.45(2.27) 2.00

Düşünce
Sorunları

Ön test 2.52 (2.66) 2.00 1.49 (1.10) 1.00
Son test 1.30 (1.90) 1.00 33 1.05 (1.08) 1.00 37
İzleme 
testi

1.15 (1.46) 0.00

Dikkat 
Sorunları

Ön test 5.13 (3.35) 4.50 4.74 (3.75) 4.00
Son test 2.75 (2.71) 2.00 32 3.29 (2.56) 3.00 38
İzleme 
testi

2.69 (2.73) 2.00

Kurallara
Karşı gelme

Ön test 1.52 (1.51) 1.00 0.63 (0.75) 0.00
Son test 0.91 (0.93) 1.00 32 0.63 (0.87) 0.00 32
İzleme 
testi

0.66 (0.70) 1.00

Saldırgan
Davranışlar

Ön test 5.94 (3.13) 6.00 5.03 (3.81) 5.00
Son test 2.97 (2.35) 2.00 32 3.00 (2.94) 3.00 37
İzleme 
testi

2.81 (2.32) 3.00

İçe 
Yönelim
Sorunları

Ön test 11.09 (6.35) 11.00
32

7.16 (4.91)
5.62 (4.23)

7.00
Son test 6.03 (4.56) 5.00 4.00 37
İzleme 
testi

5.75 (4.40) 4.50

Dışa 
Yönelim
Sorunları

Ön test 7.71 (4.39) 7.00
33

6.30 (5.23)
3.89 (3.94)

6.00
Son test 4.00 (2.99) 3.00 3.00 37
İzleme 
testi

3.82 (3.15) 3.00

Toplam
Problem

Ön test 35.30 (16.85) 35.50
32

28.29 (17.31)
20.13 (13.25)

23.00
Son test 19.69 (12.97) 17.00 17.50 38
İzleme 
testi

18.38 (12.27) 15.00
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Çizelge 137.  
 
Deney ve Kontrol Grubu DAÖ Ortalama, Standart Sapma ve Medyan Değerleri 

 Deney Grubu Kontrol Grubu 
Alt Ölçekler  (SS) Mdn N  (SS) Mdn N 
Değişkenlik/ 
Olumsuzluk 

Ön test 26.48 
(4.39) 

26.00  
 

33 

25.95 
(5.56) 
25.41 
(4.35) 

25.00  

Son 
test 

23.97 
(2.57) 

24.00 25.00 39 

 İzleme 
testi 

26.03 
(3.36) 

26.00     

Duygu 
Ayarlama 

Ön test 17.47 
(3.89) 

17.00  
 

34 

17.42 
(3.65) 
17.03 
(3.49) 

16.50  

Son 
test 

16.29 
(3.64) 

16.00 17.00 38 

 İzleme 
testi 

16.44 
(3.37) 

17.00     

Toplam DA Ön test 43.61 
(6.20) 

43.00  
 

33 

43.54 
(7.66) 
42.79 
(6.51) 

42.00  

Son 
test 

40.18 
(5.24) 

40.00 42.00 39 

 İzleme 
testi 

42.36 
(5.97) 

43.00     

 

Çizelge 138.  
 
ÇBYÖ-KB Deney ve Kontrol Grubu Ortalama, Standart Sapma ve Medyan Değerleri 

 Deney Grubu Kontrol Grubu 
Alt Ölçekler  (SS) Mdn N  (SS) Mdn N 
İlişkisel 
Mağduriyet 

Ön test 7.39 (2.74) 7.00  
33 

6.77 (2.07)
6.43 (1.87)

6.00  
Son test 7.58 (2.51) 7.00 5.00 35 

 İzleme 
testi 

6.55 (1.73) 6.00     

Gözlenen 
Mağduriyet 

Ön test 7.35 (2.07) 7.50
34 

7.78 (2.61)
6.72 (1.95)

7.50
Son test 7.14 (2.35) 6.50 6.00 36 

 İzleme 
testi 

6.85 (2.00) 6.50     

Özgeci 
Davranış 

Ön test 19.35 
(4.62) 

21.00  
 

34 

19.65 
(3.35) 
19.59 
(3.48) 

20.00  

Son test 19.29 
(3.11) 

20.00 20.00 37 

 İzleme 
testi 

19.94 
(3.08) 

20.00     

Toplam 
ÇBYÖ-KB 

Ön test 25.68 
(6.89) 

25.00  
 

34 

24.54 
(5.77) 
23.31 
(5.02) 

24.00  

Son test 25.56 
(6.32) 

23.00 23.00 35 

 İzleme 
testi 

23.47 
(4.82) 

24.00     
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Çizelge 139. 

Deney ve Kontrol Grubu ÇSDÖ-KB Ortalama, Standart Sapma ve Medyan Değerleri

Deney Grubu Kontrol Grubu
Alt Ölçekler (SS) Mdn N (SS) Mdn N
İlişkisel 
Saldırganlı

Ön test 5.83 (1.14) 5.00
29

6.09 (1.72)
6.06 (1.53)

5.00
Son test 5.93 (1.13) 5.00 5.00 35
İzleme 
testi

5.76 (1.43) 5.00

Gözlenen 
Saldırganlı

Ön test 3.57 (0.94) 3.00
30

3.48 (0.71)
3.55 (1.00)

3.00
Son test 3.60 (0.93) 3.00 3.00 33
İzleme 
testi

3.63 (0.89) 3.00

Özgeci 
Davranış

Ön test 17.65(1.87) 18.00
31

16.68(2.93)
16.35(2.76)

17.00
Son test 17.16(2.56) 17.00 16.00 37
İzleme 
testi

17.42(2.57) 18.00

Dahil 
Olma

Ön test 8.40 (1.72) 8.50
32

8.44 (1.46)
8.67 (1.51)

8.50
Son test 8.50 (1.37) 9.00 9.00 36
İzleme 
testi

8.78 (1.29) 9.00

Yalnızlık Ön test 2.47 (1.44) 2.00
34

1.87 (1.32)
1.66 (0.88)

1.00
Son test 2.00 (1.15) 2.00 1.00 38
İzleme 
testi

2.03 (1.31) 2.00

Toplam 
ÇSDÖ-KB

Ön test 27.76(3.55) 27.00
33

27.75(4.79)
27.47(3.64)

27.00
Son test 28.39(6.19) 26.00 27.00 36
İzleme 
testi

26.97(3.67) 26.00
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EK F 

 Deney Grubu Ön Test-Son Test ve İzleme Testi Normallik Varsayımının 

İncelenmesi  

Çizelge 140. 
  
Deney Grubu KSE Ön Test-Son Test ve İzleme Testi Normallik İncelemesi 

Alt 
Boyutlar 

ÖN TEST SON TEST İZLEME TESTİ N 
Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb 

Anksiyete .21 .50 -.86 -
1.05 

1.35 .83 .63 .77 1.28 .66 .39 .47 31 

Depresyon .71 1.70 .21 .26 .92 2.19 -.06 -.07 .44 1.04 -.54 -.65 31 
Olumsuz 
Benlik 

.77 1.83 .46 .56 .81 1.92 -.16 .20 .59 1.41 -.88 -
1.07 

31 

Somatizayon .86 2.07 .41 .51 .88 2.13 -.32 -.40 1.24 2.99 .67 .82 32 
Hostilite .06 .13 -.82 -.96 1.11 2.52 .85 2.74 1.21 2.74 .84 .98 28 
Toplam  .54 1.31 -.43 -.54 -

1.31 
3.15 1.16 1.43 1.34 3.23 1.19 1.48 32 

 

Çizelge 141.  
 
Deney Grubu ASA Ön Test-Son Test ve İzleme Testi Normallik İncelemesi 

Alt Boyutlar ÖN TEST SON TEST İZLEME TESTİ N 
Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb 

Yetersizlik -.18 -.43 -.93 -
1.13 

.42 .99 -.57 -.69 .39 .93 -
.59 

-.71 31 

Zorluk .15 .37 -.45 -.57 1.03 2.54 .00 .00 .75 1.85 .48 .61 34 
Hayalkırıklığı .18 .44 -.89 -

1.12 
.65 1.59 -.30 -.38 .84 2.06 .09 .11 33 

Uyuşmazlık 1.58 3.82 1.72 2.12 1.42 3.44 1.47 1.82 .59 1.71 -
.70 

-.87 32 

Toplam ASA .24 .60 -.37 -.47 .86 2.13 -.19 -.24 .81 2.01 .40 .51 34 
 

Çizelge 142.  
 
Deney Grubu AYÖ Ön Test -Son Test ve İzleme Testi Normallik İncelemesi 

Alt 
Boyutlar 

ÖN TEST SON TEST İZLEME TESTİ N 
Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb 

Doyum .33 .82 -.98 -
1.22 

-.15 -.37 -.96 -1.20 -
.07 

-
.17 

-
.38 

-.48 33 

Etkililik 1.51 2.78 1.03 1.27 -.26 -.64 -.62 -.77 -
.19 

-
.47 

-
.53 

-.65 32 

Toplam 
AYÖ 

.73 1.79 .30 .37 -.07 -.17 -.68 -.85 -
.15 

-
.37 

.01 .01 33 
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Çizelge 143.

Deney Grubu ÇODBO Ön Test-Son Test ve İzleme Testi Normallik İncelemesi
Alt

Boyutlar
ÖN TEST SON TEST İZLEME TESTİ N

Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb
Ebeveynde
sıkıntı

.60 1.47 -.70 -.87 .47 1.14 -.70 -.88 .02 .04 -.14 -.17 33

Cezalandırıcı
Tepkiler

.93 2.26 .96 1.18 .52 1.26 -.95 -
1.17

.44 1.06 -.20 -.25 32

Küçümseyici
Tepkiler

.06 .14 -.10 -.13 .73 1.79 -.46 -.58 .37 .90 -.63 -.79 33

Duygu
ifadesini
Kol.Tepk.

-
.68

-
1.67

-.14 -.17 -.94 -
2.30

-.44 -.55 -.78 -
1.90

-.14 -.17 33

Duyguya
Odaklı Tepk.

.43 1.02 -.41 -.50 -
1.10

-
2.62

.24 .30 -
1.10

-
2.61

1.07 1.30 31

Probleme
Odaklı tepk.

-
.56

-
1.35

.85 1.04 -.93 -
2.25

-.44 -.55 -.44 -
1.07

-.28 -.35 32

Çizelge 144.

Deney Grubu ADÖ Ön Test-Son Test ve İzleme Testi Normallik İncelemesi
Alt

Boyutlar
ÖN TEST SON TEST İZLEME TESTİ N

Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb
Problem 
çözme

-.06 -.15 -.80 -.99 .83 2.00 -.72 -.89 .29 .69 -.98 -
1.21

32

İletişim .06 .15 -.51 -.63 .62 1.49 -.54 -.66 .49 1.19 -.71 -.88 32
Roller .22 .53 .24 .30 .57 1.38 .04 .05 .37 .89 -.54 -.68 33
Duygusal 
tepki 
verebilme

.89 2.08 -.07 -.08 1.23 .54 .87 1.04 .90 2.11 .72 .87 30

Gereken 
ilgiyi
gösterme

-.17 -.38 -.50 -.60 .28 .65 1.09 1.29 -
.23

-.54 .34 .40 29

Davranış 
kontrolü

.01 .01 -
1.23

-
1.55

.42 1.02 .21 .27 -
.35

-.85 -.54 -.68 33

Genel 
fonksiyonlar

.37 .83 .48 .56 .92 2.08 .01 .01 .69 1.57 -.20 -.24 28
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Çizelge 145.  
 
Deney Grubu CBCL 6/18 Ön Test-Son Test ve İzleme Testi Normallik İncelemesi 

Alt  
Boyutlar 

ÖN TEST SON TEST İZLEME TESTİ N 
Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb 

Anksiyete/ 
Depresyon 

.21 .51 -
.62 

-.76 .58 1.41 .91 1.13 .69 1.66 .42 .52 32 

Sosyal içe 
dönüklük 

.61 1.47 -
.58 

-.71 1.16 2.80 .36 .44 .93 2.25 -.21 -.26 32 

Somatik 
Yakınmalar 

1.03 2.51 .17 .21 1.00 2.45 -.13 -.16 1.22 2.98 .33 .41 33 

Sosyal 
Sorunlar 

.69 1.70 .78 .97 .62 1.52 -.42 -.52 .96 2.33 .09 .12 33 

Düşünce 
Sorunları 

.98 2.38 .02 .02 1.59 3.88 1.46 1.82 .94 2.30 -.57 -.71 33 

Dikkat 
Sorunları 

.84 2.03 .84 1.03 1.09 2.63 .39 .48 1.39 3.35 1.16 1.43 32 

Kurallara 
Karşı Gelme 

1.19 2.87 .70 .87 .71 1.72 -.37 -.46 .60 1.45 -.71 -.88 32 

Saldırgan 
Davranışlar 

.09 .21 -
.29 

-.36 .82 1.98 -.10 -.11 .76 1.82 .24 .30 32 

İçe  
Yönelim 

.33 .80 -
.80 

-.99 .76 1.83 .05 .06 .88 2.13 -.22 -.27 32 

Dışa 
yönelim 

.54 1.31 -
.13 

-.16 .81 1.97 -.40 -.51 .92 2.25 .34 .42 33 

Toplam 
Problem 

.50 1.20 -
.07 

-.09 .74 1.78 -.10 -.12 .69 1.66 -.41 -.51 32 

 

Çizelge 146.  
 
Deney Grubu DAÖ Ön Test-Son Test ve İzleme Testi Normallik İncelemesi 

Alt 
Boyutlar 

ÖN TEST SON TEST İZLEME TESTİ N 
Ç Zç Ç Zç B Zb B Zb Ç Zç B Zb 

Değişkenlik/ 
Olumsuzluk 

.28 .68 -.36 -.44 .45 1.10 -.26 -.32 .35 .86 -
.77 

-.96 33 

Duygu  
Ayarlama 

.91 2.27 1.05 1.34 .23 .57 -.64 -.81 -
.18 

-
.45 

-
.60 

.77 34 

Toplam 
DAÖ 

.48 1.18 -.81 -
1.01 

.10 .24 -
1.02 

-
1.28 

-
.09 

-
.23 

-
.73 

-.92 33 

 

Çizelge 147.  
 
Deney Grubu ÇBYÖ-KB Ön Test-Son Test ve İzleme Testi Normallik İncelemesi 

Alt  
Boyutlar 

ÖN TEST SON TEST İZLEME TESTİ N 
Ç Zç Ç Zç B Zb B Zb Ç Zç B Zb 

İlişkisel 
Mağduriyet 

.97 2.37 .19 .24 .93 2.27 -.03 -
.03 

.84 2.05 -
.38 

-.47 33 

Gözlenen 
Mağduriyet 

.43 1.06 -
.78 

-.99 .96 2.38 .10 .13 .82 2.02 -
.18 

-.23 34 

Özgeci 
Davranış 

-1.03 -
2.56 

.91 1.15 -.02 -.05 -.70 -
.89 

-.05 -.13 -
.77 

-.97 34 

Toplam 
ÇBYÖ-KB 

.14 .34 -
.88 

-
1.12 

.48 1.18 .53 .67 .38 .94 .60 .76 34 
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Çizelge 148.

Deney Grubu ÇSDÖ-KB Ön Test-Son Test ve İzleme Testi Normallik İncelemesi
Alt

Boyutlar
ÖN TEST SON TEST İZLEME TESTİ N

Ç Zç Ç Zç B Zb B Zb B Zb B Zb
İlişkisel 
Saldırganlık

1.44 3.26 1.32 1.54 1.05 2.37 .37 .43 1.08 2.44 -.47 -.55 29

Gözlenen 
Saldırganlık

1.55 3.64 1.38 1.65 1.48 3.44 1.19 1.42 1.45 3.41 1.57 1.89 30

Özgeci 
Davranış

-.62 -
1.47

-.10 -.12 -.77 -
1.82

-.06 -.07 -.81 -
1.91

-.54 -.66 31

Dahil
Olma

-
1.01

-
2.43

.69 .85 -.61 -
1.46

-.28 -.35 -.72 -
1.74

-.60 -.75 32

Yalnızlık .71 1.76 -.73 -.93 1.13 2.80 .80 1.01 1.22 3.03 .35 .44 34
Toplam
ÇSDÖ-KB

1.10 2.69 .99 1.24 .94 2.29 .04 .05 .60 1.47 -.09 -.11 33
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EK G 

Kontrol Grubu Ön Test-Son Test Normallik Varsayımının İncelenmesi 

Çizelge 149.  
 
Kontrol Grubu KSE Ön Test ve Son Test Normallik İncelemesi 

Alt Boyutlar ÖN TEST SON TEST N 
Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb 

Anksiyete 1.21 2.95 .87 1.09 1.62 3.96 1.90 2.38 33 
Depresyon 1.21 3.05 .81 1.04 1.39 3.48 1.07 1.37 35 
Olumsuz 
Benlik 

.37 .90 -1.14 -1.43 1.23 3.02 1.08 1.36 33 

Somatizasyon 1.29 3.07 1.06 1.29 1.47 3.50 1.07 1.30 31 
Hostilite .87 2.23 .14 .18 1.42 3.65 1.12 1.47 37 
Toplam Puan .68 1.69 -.59 -75 1.16 2.89 .05 .06 34 

 

 
Çizelge 150.  
 
Kontrol Grubu ASA Ön Test ve Son Test Normallik İncelemesi İncelemesi 

Alt Boyutlar ÖN TEST SON TEST N 
Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb 

Yetersizlik 1.10 2.92 .80 1.08 .91 .00 -.01 -.02 39 
Zorluk .56 1.42 -.43 -.56 .52 1.31 -.75 -.97 36 
Hayalkırıklığı .92 2.30 -.33 -.42 1.20 3.03 .51 .66 35 
Uyuşmazlık 1.03 2.63 .02 .02 1.18 2.99 .58 .76 36 
Toplam ASA .88 2.24 .33 .43 .77 1.96 -.26 -.33 36 

 

Çizelge 151.  
 
Kontrol Grubu AYÖ Ön Test ve Son Test Normallik İncelemesi  

Alt Boyutlar ÖN TEST SON TEST N 
Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb 

Doyum  -.31 -.80 -.99 -1.33 -.58 -1.52 .21 .28 38 
Etkililik .29 .78 -.32 -.43 -.22 -.59 1.36 .49 39 
Toplam AYÖ -.06 -.15 -1.11 -1.50 -.39 -1.03 -.29 -.39 39 
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Çizelge 152.

Kontrol Grubu ÇODBO Ön Test ve Son Test Normallik İncelemesi
Alt

Boyutlar
ÖN TEST SON TEST N

Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb
Ebeveynde
sıkıntı

-.30 -.76 .35 .45 .53 1.35 .59 .76 36

Cezalandırıcı
Tepkiler

.51 1.29 -.63 -.83 1.10 2.80 .32 .41 36

Küçümseyici
Tepkiler

-.17 -.44 -.88 -1.15 .04 .10 -.65 -.85 36

Duygu ifadesini 
Kolaylaştırıcı T.

-.72 -1.83 .66 .86 -.67 -1.71 .18 .24 36

Duyguya Odaklı 
Tepkiler

-.64 -1.67 .39 .51 -.71 -1.80 -.16 -.20 36

Probleme Odaklı 
Tepkiler

-.28 -.71 -.29 -.38 .54 .39 -.32 -.42 36

Çizelge 153.

Kontrol Grubu ADÖ Ön Test ve Son Test Normallik İncelemesi
Alt

Boyutlar
ÖN TEST SON TEST N

Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb
Problem 
Çözme

.14 .35 -.99 -1.31 .63 .1.63 .20 .26 37

İletişim .37 .96 -1.02 -1.35 .71 1.82 -.26 -.34 37
Roller -.33 -.85 -.38 -.49 -.16 -.41 -.45 -.58 36
Duygusal 
Tepki 
Verebilme

.93 2.40 .76 1.00 .67 1.73 .06 .08 37

Gereken 
İlgiyi 
Gösterme

.53 1.37 -.48 -.63 -.19 -.50 1.60 2.11 37

Davranış 
Kontrolü

-.32 -.79 1.07 1.38 .75 1.88 .56 .71 35

Genel 
Fonksiyonlar

.92 2.38 .31 .40 .88 2.26 -.09 -12 37
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Çizelge 154.   
 
Kontrol Grubu CBCL 6/18 Ön Test ve Son Test Normallik İncelemesi 

Alt  
Boyutlar 

ÖN TEST SON TEST N 
Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb 

Anksiyete/ 
Depresyon 

1.00 2.55 .25 .33 .48 1.21 -.58 -.76 36 

Sosyal İçe 
Dönüklük 

.87 2.25 -.21 -.27 .77 1.97 -.73 -.96 37 

Somatik 
Yakınmalar 

.74 1.88 -.01 -.02 1.25 3.18 1.09 1.41 36 

Sosyal Sorunlar .49 1.27 -.64 -.85 .43 1.11 -.69 -.91 38 
Düşünce 
Sorunları 

.24 .61 -.72 -.95 1.01 2.61 1.00 1.31 37 

Dikkat Sorunları .96 2.51 .49 .65 .69 1.81 -.20 -.27 38 
Kurallara Karşı 
Gelme 

.76 1.84 -.78 -.96 1.47 3.54 1.71 2.11 32 

Saldırgan 
Davranışlar 

.39 .41 -.95 -1.25 .97 2.51 .21 .28 37 

İçe yönelim .83 2.14 .20 .26 1.26 .67 1.46 1.92 37 
Dışa yönelim .85 2.20 .06 .75 1.24 3.20 .74 .97 37 
Toplam Problem .77 2.01 -.03 -.04 1.01 2.63 .88 1.17 38 

 

Çizelge 155.  
 
Kontrol Grubu DAÖ Ön Test ve Son Test Normallik İncelemesi 

Alt Boyutlar ÖN TEST SON TEST N 
Ç Zç Ç Zç B Zb B Zb 

Değişkenlik 
Olumsuzluk 

.45 1.20 -.62 -.83 .86 2.28 1.50 2.02 39 

Duygu 
Ayarlama 

.66 1.72 .73 .97 .01 .01 -.04 -.06 38 

Toplamlam 
DAÖ 

.34 .89 -.77 -1.04 .29 .77 -.40 -.53 39 

 

Çizelge 156.  
 
Kontrol Grubu ÇBYÖ-KB Ön Test ve Son Test Normallik İncelemesi 

Alt  
Boyutlar 

ÖN TEST SON TEST N 
Ç Zç Ç Zç B Zb B Zb 

İlişkisel 
Mağduriyet 

1.16 2.92 .27 .34 1.08 2.72 .05 .59 35 

Gözlenen 
Mağduriyet 

.86 2.19 .40 .52 .78 1.99 -.61 -.79 36 

Özgeci  
Davranış 

-.56 -1.45 -.25 -.33 -.43 -1.10 -.65 -.86 37 

Toplam ÇBYÖ-
KB  

.40 1.01 -.55 -.70 .46 1.15 -.13 -.17 35 
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Çizelge 157.

Kontrol Grubu ÇSDÖ-KB Ön Test ve Son Test Normallik İncelemesi
Alt Boyutlar ÖN TEST SON TEST N

Ç Zç Ç Zç B Zb B Zb
İlişkisel 
Saldırganlık

1.73 4.35 2.04 2.62 1.20 3.01 .14 .18 35

Gözlenen 
Saldırganlık

1.16 2.84 .03 .04 1.65 4.03 1.34 1.68 33

Özgeci 
Davranış

-.85 -2.19 .26 .35 -.56 -1.43 -.13 -.17 37

Dahil Olma -.67 -1.70 -.20 -.27 -.71 -1.80 -1.05 -1.37 36

Yalnızlık 1.45 3.78 1.03 1.37 1.00 2.62 -.22 -.29 38

Toplam 
ÇSDÖ-KB

1.16 2.95 1.05 1.36 .26 .67 -1.01 -1.31 36
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EK H 
Deney ve Kontrol Grubu Değişim Puanları Normallik Varsayımının İncelenmesi 

Çizelge 158.  
 
Deney ve Kontrol Grubu KSE Değişim Puanlarının Normallik İncelemesi 

Alt Boyutlar DENEY GRUBU KONTROL GRUBU 
Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb 

Anksiyete -0.11 -0.27 -0.27 -0.33 -0.25 0.60 0.59 0.74 
Depresyon 0.36 0.86 1.64 2.00 -0.76 -1.91 1.34 1.72 
Olumsuz Benlik -0.52 1.23 1.94 2.37 0.52 1.26 0.65 0.82 
Somatizasyon -0.87 2.11 0.29 0.35 0.12 0.28 0.84 1.02 
Hostilite 0.07 0.16 -0.29 -0.34 0.34 0.88 1.62 2.13 
Toplam -1.62 -3.90 3.94 4.87 -.18 -.45 .84 1.07 

 

Çizelge 159.  
 
Deney ve Kontrol Grubu ASA Değişim Puanlarının Normallik İncelemesi 

Alt Boyutlar DENEY GRUBU KONTROL GRUBU 
Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb 

Yetersizlik 0.38 0.90 0.63 0.76 -0.96 -2.53 2.64 3.56 
Zorluk -0.07 -0.17 -0.60 -0.77 0.23 0.59 -0.25 -0.33 
Hayalkırıklığı -0.89 -2.18 0.97 1.21 0.10 0.26 1.16 1.49 
Zorluk -1.02 -2.47 1.98 2.44 0.05 0.12 1.26 1.64 
Toplam ASA -0.61 -1.51 0.35 0.44 -2.55 -6.48 11.68 15.20 

 

Çizelge 160.  
 
Deney ve Kontrol AYÖ Değişim Puanının Normallik İncelemesi 

Alt Boyutlar DENEY GRUBU KONTROL GRUBU 
Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb 

Etkililik 0.21 0.51 -0.07 -0.09 0.13 0.34 0.57 0.77 
Toplam AYÖ 0.21 0.53 -0.52 -0.65 0.17 0.44 0.83 1.12 

 

Çizelge 161.  
 
Deney ve Kontrol ÇODBÖ Değişim Puanının Normallik İncelemesi 

Alt Boyutlar DENEY GRUBU KONTROL GRUBU 
Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb 

Cezalandırıcı 
Tepkiler 

0.05 0.12 0.24 0.30 -0.70 -1.79 2.13 2.77 

Duygu ifadesini 
kolaylaştırıcı 

1.08 2.65 2.09 2.62 -0.72 -1.83 1.59 2.08 

Duyguya odaklı 
tepkiler 

0.54 1.29 0.57 0.69 -0.39 -1.00 1.90 2.47 

Probleme odaklı 
tepkiler 

-0.69 -1.66 0.56 0.69 0.15 0.38 2.06 2.68 
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Çizelge 162.

Deney ve Kontrol ADÖ Değişim Puanlarının Normallik İncelemesi
Alt Boyutlar DENEY GRUBU KONTROL GRUBU

Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb
Problem Çözme 0.04 0.11 0.23 0.28 0.61 1.57 -0.65 -0.86
Roller -0.04 -0.11 -0.30 -0.38 -0.76 -1.93 1.76 2.29
Duygusal tepki 
verebilme

0.47 1.09 0.65 0.78 0.28 0.71 -0.52 -0.68

Gereken ilgiyi 
gösterme

0.53 1.22 0.39 0.46 -0.31 -0.80 -0.73 -0.96

Genel 
Fonksiyonlar

0.88 2.00 0.62 0.72 0.94 2.43 1.99 2.62

Çizelge 163.

Deney ve Kontrol Grubu CBCL (6/18) Değişim Puanlarının Normallik İncelemesi
Alt Boyutlar DENEY GRUBU KONTROL GRUBU

Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb
Anksiyete/
Depresyon

-0.48 -1.16 1.42 1.75 0.42 1.07 0.31 0.41

Sosyal içe
dönüklük

-0.22 -0.56 -0.30 -0.37 -0.35 -0.90 2.12 2.80

Somatik 
Yakınmalar

-1.04 -2.54 1.82 2.28 0.91 2.31 2.39 3.11

Düşünce 
Sorunları

-1.18 -2.89 1.98 2.49 0.71 1.84 0.87 1.15

Dikkat 
Sorunları

-1.01 -2.44 0.37 0.46 -1.26 -3.28 1.64 2.19

Kurallara Karşı 
Gelme

-1.12 -2.71 2.29 2.83 0.56 1.35 0.80 0.99

Saldırgan 
Davranışlar

-1.15 -2.77 3.01 3.73 -0.30 -0.76 -0.70 -0.92

İçe Yönelim -0.08 0.20 -0.66 0.81 0.03 0.08 1.66 2.18
Dışa Yönelim -1.45 -3.54 4.53 5.67 -1.01 -2.61 1.59 2.10
Toplam 
Problem

-0.70 -1.68 1.18 1.46 -0.84 -2.18 0.70 0.93

Çizelge 164.

Deney ve Kontrol Grubu DAÖ Değişim Puanlarının Normallik İncelemesi
Alt Boyutlar DENEY GRUBU KONTROL GRUBU

Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb
Değişkenlik/Olumsuzluk 0.61 1.49 1.01 1.27 0.05 0.13 -0.01 -0.01
Duygu Ayarlama 0.04 0.10 0.34 0.43 -0.22 -0.58 1.07 1.42

Çizelge 165.

Deney ve Kontrol Grubu ÇBYÖ-KB Değişim Puanlarının Normallik İncelemesi
Alt Boyutlar DENEY GRUBU KONTROL GRUBU

Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb
İlişkisel Mağduriyet 0.69 1.68 1.70 2.13 -0.11 -0.29 1.02 1.31
Gözlenen Mağduriyet -0.17 -0.44 0.44 0.55 -0.34 -0.87 -0.19 -0.25
Özgeci Davranış 0.06 0.14 0.26 0.33 -0.63 -1.63 -0.51 -0.68
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Çizelge 166.  
 
Deney ve Kontrol Grubu ÇSDÖ-KB Değişim Puanlarının Normallik İncelemesi 

Alt Boyutlar DENEY GRUBU KONTROL GRUBU 
Ç Zç B Zb Ç Zç B Zb 

İlişkisel 
Saldırganlık 

0.45 1.04 0.23 0.27 0.05 0.12 1.61 2.08 

Gözlenen 
Saldırganlık 

0.06 0.15 1.35 1.62 0.48 1.16 1.86 2.33 

Özgeci 
Davranış 

-1.02 -2.42 2.49 3.03 -0.76 -1.96 2.36 3.11 

Dahil Olma 1.52 3.67 3.08 3.81 0.52 1.32 2.06 2.68 
Yalnızlık -0.70 -1.72 2.06 2.61 -0.63 -1.66 0.87 1.15 
Toplam ÇSDÖ 1.22 2.97 2.29 2.86 -0.04 -0.01 -0.31 -0.40 
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EK I

ANCOVA ANALİZLERİ ÖNCESİ VARSAYIMLAR

1. AYÖ Doyum alt boyutu için ANCOVA öncesi incelenen varsayımlar aşağıda sunulmuştur:

a. Normallik: Deney ve kontrol gruplarının AYÖ doyum alt boyutunda normallik varsayımını

karşıladıkları EK F ve EK G’de görülebilir.

b. Gruplar içi varyansların eşit olması: Levene testi sonucu F(1.24)= .27, p>.05.

c. Kontrol değişkeni (ön test) ve bağımlı değişken (son test) arasında uygun bir korelasyonun

bulunması (.30<r<.90): r= .46, p<.05.

d. Kontrol değişkeni (ön test) ile bağımlı değişken (son test) arasındaki ilişkinin doğrusal olması

(Linearity Sig. değerinin manidar, Deviation from Linearity Sig. değerinin ise manidar

olmaması): Linearity Sig: .0001, p<.05; Deviation from Linearity Sig: .53, p>.05.

e. Regresyon eğimlerinin eşitliği: p(deney-kontrol*öndoyum)= .85, p>.05.

2. ÇODBÖ Ebeveynde Sıkıntı alt boyutu için ANCOVA öncesi incelenen varsayımlar aşağıda

sunulmuştur:

a. Normallik: Deney ve kontrol gruplarının ÇODBÖ Ebeveynde Sıkıntı alt boyutunda normallik

varsayımını karşıladıkları EK F ve EK G’de görülebilir.

b. Gruplar içi varyansların eşit olması: Levene testi sonucu F(3.57)= .06, p>.05.

c. Kontrol değişkeni (ön test) ve bağımlı değişken (son test) arasında uygun bir korelasyonun

bulunması (.30<r<.90): r= .55, p<.05.

d. Kontrol değişkeni (ön test) ile bağımlı değişken (son test) arasındaki ilişkinin doğrusal olması

(Linearity Sig. değerinin manidar, Deviation from Linearity Sig. değerinin ise manidar

olmaması): Linearity Sig: .0001, p<.05; Deviation from Linearity Sig: .38, p>.05.

e. Regresyon eğimlerinin eşitliği: p(deney-kontrol*önebeveyndesıkıntı)= .98, p>.05.

3. ÇODBÖ Küçümseyici Tepkiler alt boyutu için ANCOVA öncesi incelenen varsayımlar

aşağıda sunulmuştur:

a. Normallik: Deney ve kontrol gruplarının ÇODBÖ küçümseyici tepkiler alt boyutunda

normallik varsayımını karşıladıkları EK F ve EK G’de görülebilir.

b. Gruplar içi varyansların eşit olması: Levene testi sonucu F(0.69)= .41, p>.05.

c. Kontrol değişkeni (ön test) ve bağımlı değişken (son test) arasında uygun bir korelasyonun

bulunması (.30<r<.90): r= .54, p<.05.

d. Kontrol değişkeni (ön test) ile bağımlı değişken (son test) arasındaki ilişkinin doğrusal olması

(Linearity Sig. değerinin manidar, Deviation from Linearity Sig. değerinin ise manidar

olmaması): Linearity Sig: .0001, p<.05; Deviation from Linearity Sig: .62, p>.05.

e. Regresyon eğimlerinin eşitliği: p(deney-kontrol*önküçümseyicitepkiler)= .96, p>.05.
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ANCOVA ANALİZLERİ ÖNCESİ VARSAYIMLAR (devam ediyor) 

4. ADÖ İletişim alt boyutu için ANCOVA öncesi incelenen varsayımlar aşağıda sunulmuştur: 

a. Normallik: Deney ve kontrol gruplarının ADÖ iletişim alt boyutunda normallik varsayımını 

karşıladıkları EK F ve EK G’de görülebilir.  

b. Gruplar içi varyansların eşit olması: Levene testi sonucu F(0.30)= .59, p>.05.  

c. Kontrol değişkeni (ön test) ve bağımlı değişken (son test) arasında uygun bir korelasyonun 

bulunması (.30<r<.90): r= .68, p<.05.  

d. Kontrol değişkeni (ön test) ile bağımlı değişken (son test) arasındaki ilişkinin doğrusal olması 

(Linearity Sig. değerinin manidar, Deviation from Linearity Sig. değerinin ise manidar 

olmaması): Linearity Sig: .0001, p<.05; Deviation from Linearity Sig: .19, p>.05. 

e. Regresyon eğimlerinin eşitliği: p(deney-kontrol*öniletişim)= .64, p>.05. 

 

5. ADÖ Davranış Kontrolü alt boyutu için ANCOVA öncesi incelenen varsayımlar aşağıda 

sunulmuştur: 

a. Normallik: Deney ve kontrol gruplarının ADÖ davranış kontrolü alt boyutunda normallik 

varsayımını karşıladıkları EK F ve EK G’de görülebilir.  

b. Gruplar içi varyansların eşit olması: Levene testi sonucu F(3.34)= .07, p>.05.  

c. Kontrol değişkeni (ön test) ve bağımlı değişken (son test) arasında uygun bir korelasyonun 

bulunması (.30<r<.90): r= .43, p<.05.  

d. Kontrol değişkeni (ön test) ile bağımlı değişken (son test) arasındaki ilişkinin doğrusal olması 

(Linearity Sig. değerinin manidar, Deviation from Linearity Sig. değerinin ise manidar 

olmaması): Linearity Sig: .0001, p<.05; Deviation from Linearity Sig: .84, p>.05. 

e. Regresyon eğimlerinin eşitliği: p(deney-kontrol*öndavranışkontrolü)= .34, p>.05. 

 

6. CBCL 6/18 Sosyal Sorunlar alt boyutu için ANCOVA öncesi incelenen varsayımlar aşağıda 

sunulmuştur: 

a. Normallik: Deney ve kontrol gruplarının CBCL sosyal sorunlar alt boyutunda normallik 

varsayımını karşıladıkları EK F ve EK G’de görülebilir.  

b. Gruplar içi varyansların eşit olması: Levene testi sonucu F(3.96)= .05, p>.05.  

c. Kontrol değişkeni (ön test) ve bağımlı değişken (son test) arasında uygun bir korelasyonun 

bulunması (.30<r<.90): r= .65, p<.05.  

d. Kontrol değişkeni (ön test) ile bağımlı değişken (son test) arasındaki ilişkinin doğrusal olması 

(Linearity Sig. değerinin manidar, Deviation from Linearity Sig. değerinin ise manidar 

olmaması): Linearity Sig: .0001, p<.05; Deviation from Linearity Sig: .15, p>.05. 

e. Regresyon eğimlerinin eşitliği: p(deney-kontrol*önsosyalsorunlar)= .08, p>.05. 
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ANCOVA ANALİZLERİ ÖNCESİ VARSAYIMLAR (devam ediyor)

7. DA toplam puan için ANCOVA öncesi incelenen varsayımlar aşağıda sunulmuştur:

a. Normallik: Deney ve kontrol gruplarının DA toplam puandaki normallik varsayımını

karşıladıkları EK F ve EK G’de görülebilir.

b. Gruplar içi varyansların eşit olması: Levene testi sonucu F(0.19)= .66, p>.05.

c. Kontrol değişkeni (ön test) ve bağımlı değişken (son test) arasında uygun bir korelasyonun

bulunması (.30<r<.90): r= .74, p<.05.

d. Kontrol değişkeni (ön test) ile bağımlı değişken (son test) arasındaki ilişkinin doğrusal olması

(Linearity Sig. değerinin manidar, Deviation from Linearity Sig. değerinin ise manidar

olmaması): Linearity Sig: .0001, p<.05; Deviation from Linearity Sig: .48, p>.05.

e. Regresyon eğimlerinin eşitliği: p(deney-kontrol*önsosyalsorunlar)= .67, p>.05.

8. ÇBYÖ-KB toplam puan için ANCOVA öncesi incelenen varsayımlar aşağıda sunulmuştur:

a. Normallik: Deney ve kontrol gruplarının ÇBYÖ-KB toplam puandaki normallik varsayımını

karşıladıkları EK F ve EK G’de görülebilir.

b. Gruplar içi varyansların eşit olması: Levene testi sonucu F(0.25)= .62, p>.05.

c. Kontrol değişkeni (ön test) ve bağımlı değişken (son test) arasında uygun bir korelasyonun

bulunması (.30<r<.90): r= .56, p<.05.

d. Kontrol değişkeni (ön test) ile bağımlı değişken (son test) arasındaki ilişkinin doğrusal olması

(Linearity Sig. değerinin manidar, Deviation from Linearity Sig. değerinin ise manidar

olmaması): Linearity Sig: .0001, p<.05; Deviation from Linearity Sig: .45, p>.05.

e. Regresyon eğimlerinin eşitliği: p(deney-kontrol*önÇBYtoplam)= .50, p>.05.
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