
ÖZET: Araflt›rmada, annesi çal›flan ve çal›flmayan çocuklar›n ba¤›ml›l›k e¤ilimlerinin belirlenmesi ve baz› de¤iflkenlerin ba¤›ml›-
l›k e¤ilimlerinde farkl›l›k yarat›p yaratmad›¤›n›n saptanmas› amaçlanm›flt›r. Araflt›rma, annesi çal›flan orta sosyo-ekonomik düzeyde-
ki ilkö¤retim okullar›na devam eden 105 çocuk ile annesi çal›flan çocuklar›n devam ettikleri okuldan annesi çal›flmayan 105 çocuk
olmak üzere toplam 210 çocuk üzerinde yürütülmüfltür. Araflt›rmada Flanders, Anderson ve Amidon taraf›ndan gelifltirilen Ulu¤tekin
taraf›ndan Türkçe’ye çevrilen “Ba¤›ml›l›k E¤ilimi Ölçe¤i” kullan›lm›flt›r. Araflt›rmadan elde edilen veriler “Çift Yönlü Varyans Ana-
lizi” ile de¤erlendirilmifltir. Araflt›rma sonucunda annesi çal›flan ve çal›flmayan çocuklar›n ba¤›ml›l›k e¤ilimi puan ortalamalar› ara-
s›nda önemli farkl›l›klar oldu¤u belirlenmifltir (P<0.01). Araflt›rmaya dahil edilen çocuklar›n annenin çal›flma durumu, cinsiyet, an-
ne-baba ö¤renim durumu, anne çal›flma durumu x anne ö¤renim durumu interaksiyonuna göre ba¤›ml›l›k e¤ilimi puan ortalamalar›
aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulundu¤u saptanm›flt›r (P<0.01).

Anahtar sözcükler: ba¤›ml›l›k e¤ilimi, çal›flan anneler, çal›flmayan anneler, ilkokul çocuklar›.

ABSTRACT: In this study, it is aimed to determine the dependency tendencies of children of working and non-working mothers
and whether some factors create any difference for these dependency tendencies. The research included a total of 210 children, 105
of whose mothers are working and who attend an elementary school of an average socioeconomic level; the remaining 105 children
of non-working mothers attend the same school with the children of working mothers. In the study, the “Dependency Tendency Sca-
le” developed by Flanders, Anderson and Amidon and translated by Ulugtekin was used. The data obtained from the research were
assessed by the “Two-Way Variance Analysis”. The outcome of this study has shown that there are significant differences between
the point averages in dependency tendencies of children of working and non-working mothers (P<0.01). It is found that children disp-
lay a meaningful difference between the point averages in dependency tendencies in accordance with the working condition of their
mothers, gender, educational background of their parents, the interaction of mother’s working condition x educational background
(P<0.01). 

Keywords: dependency tendency, working mothers, nonworking mothers, primary school children.

1. G‹R‹fi

Toplumlar›n sosyal ve ekonomik yap›lar›nda meydana gelen de¤iflimlere paralel olarak ortaya ç›kan
toplum kurallar›, yeni yaflam biçimi, de¤er yarg›lar› ve birtak›m kurallar› beraberinde getirmifltir. Kad›n›n
ücretli olarak iflgücüne kat›lmas›nda; çal›flan kad›nlar› destekleyen yasalar ve uygulamalar, e¤itim olanakla-
r›n›n artmas›, standart d›fl› çal›flma flekilleri, aile boyutunun küçülmesi, evlenme oran›nda azalma, boflanma
oran›nda art›fl, çocuk bak›m› ve di¤er hizmetlerdeki iyileflmeler gibi nedenler önemli rol oynam›flt›r (Aktafl,
1994; Galinsky, 1989; King, 1990; Razon, 1990). 

1970-1980 y›llar› aras›nda çal›flan annelerle ilgili yap›lan araflt›rmalar annenin çal›flmas›n›n çocuklar
üzerinde olumsuz etkilere sahip oldu¤u konusunda odaklafl›rken (Ayd›n ve Tuncer, 1990; Belsky, 1988; Ha-
ughe, 1984) daha sonraki araflt›rmalar kad›n›n çal›flma yaflam›na kat›l›m›n›n aile içerisinde yaflanan iliflkile-
rin daha nitelikli olmas›na neden oldu¤unu ileri sürmektedir (Galinsky, 1989; Schomaker, 1988).
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Kad›n›n çal›flma yaflam›na kat›lmas› aileye ekonomik yönden katk› sa¤lamas›n›n yan›s›ra kad›n›n çe-
flitli konularda bilgi sahibi olmas›na ve kendine güven duymas›na neden olabilir. Kendine güvenen kad›n ai-
le içerisinde gerek efliyle gerekse çocu¤uyla nitelikli iliflkiler kurup sürdürebilir. Miller (1984) seksen yedi
çal›flan ve çal›flmayan kad›n üzerinde yapt›¤› çal›flma sonucunda çal›flan kad›nlar›n kiflisel baflar›lar›n›n da-
ha yüksek oldu¤unu ve çal›flman›n kad›n›n yaflam›nda olumlu yönde önemli bir yer tuttu¤unu ortaya koy-
mufltur. Ayn› zamanda araflt›rmalarda çal›flan annelerin ö¤renim düzeylerinin çal›flmayan annelere göre da-
ha yüksek oldu¤u ve yaflamdan daha fazla doyum sa¤lad›klar› belirtilmektedir (Knoblack & Chamblis,
1989; Mac  Kinnon, Brady & Stoneman, 1986 ; Mang›r ve Baflar, 1993).

Çocu¤un annenin çal›flma durumundan etkilenmesi annenin çocukla olan iliflkisine ve çocu¤a yöne-
lik tutumlar›na ba¤l›d›r (Moorehouse, 1991). Anne ve babas› taraf›ndan sevilen ve desteklenen çocuk, geli-
flimi için gerekli olan deneyimleri elde ederek toplumsal bir birey haline gelmekte, anne ve babas› taraf›n-
dan ihmal ve istismar edilen çocuk ise ba¤›ml›, sinirli, sald›rgan kiflilik özelli¤i gelifltirebilmektedir (Aral,
1997; Baflar, 1996; Ulu¤tekin, 1976; Yavuzer, 1996).

Murray (1975)’de yapt›¤› çal›flmada çocu¤un duygusal uyum ve entellektüel geliflimi yönünden an-
nenin çal›flmas›n›n çocukla yak›n iliflki kurmas›n› engelleyici bir faktör olmad›¤›n›, annenin yerine geçen
bak›m›n niteli¤inin önemli oldu¤unu vurgulam›flt›r. 

Rogers, Rahman & Casertano (1991) taraf›ndan annesi çal›flan ve çal›flmayan çocuklar›n sosyal de-
neyimlerinin ve yabanc›lara karfl› olan korkular›n›n incelendi¤i çal›flma sonucunda, annenin çal›flma duru-
munun çocu¤un sosyal deneyimi üzerinde etkili olmad›¤› ancak yabanc›lara karfl› olan korkunun yaflla bir-
likte farkl›l›k gösterdi¤i saptanm›flt›r.

Kad›n›n ev d›fl›nda çal›flmas› günlük yaflamda aktif rol oynamas›na ve yaflama bak›fl aç›s›n›n geniflleme-
sine neden olmaktad›r. Toplumsal iliflkilerde baflar›l› olan çal›flan kad›n, bu baflar›s›n› aile ortam›na tafl›r. Aile içi
iliflkilerde doyum sa¤layan çocuk at›lgan, ba¤›ms›z davran›fllar sergileyerek sosyal bir birey haline gelebilir.

Toplumsal geliflimin temelini oluflturan, çocu¤un ulaflt›¤› geliflim düzeyine göre de¤iflim göstermesi
beklenen en önemli davran›fl flekillerinden biri olan ba¤›ml›l›k çevreden onay ve ilgi arama anlam›na gel-
mekte ve kendine güvenmede yetersizli¤i ifade etmektedir (Maccoboy & Masters, 1970;  Thompson & Zu-
roff, 1999; Ulu¤tekin, 1976). Ba¤›ml›l›k ba¤l›l›¤›n endifle ve kayg› tipiyle iliflkili olup (Zuroff & Fitzpatrick,
1995) düflmanl›k ve sald›rganl›k duygular›na ket vurma olarak da tan›mlanmaktad›r (Riley & Mc Cranie
1990; Zuroff , Moskowitz, Wrelgus, Powers & Franko, 1983). Ba¤›ml›l›¤›n oluflumunda bireysel özellikle-
rin yan›s›ra anne baban›n çocu¤a yönelik tutumlar› ve anne babaya ait özellikler de önemli rol oynamakta-
d›r. Yap›lan çal›flmalar sonucunda ba¤›ml› bireylerin annelerinin çocuk üzerinde bask›n, kontrolcü ve mü-
dahaleci olduklar› saptanm›flt›r (Benjamin, 1993; Blatt & Homann,1992).

Anne-baban›n çocukla sa¤l›kl› iletiflim kurmas›nda çocu¤a yönelik tutumlar›n yan›s›ra anne ve baba-
n›n yafl›, e¤itim düzeyi, çal›flma durumu, kendinin istismara u¤ray›p u¤ramama durumu gibi özellikler de
önemli rol oynamaktad›r. Aral (1997), taraf›ndan fiziksel istismara u¤ram›fl çocuklar üzerinde yap›lan çal›fl-
ma sonucunda anne ve baban›n e¤itim düzeyi yükseldikçe çocuk geliflimi ve e¤itimi konusunda daha fazla
bilgi sahibi oldu¤u dolay›s›yla çocukla daha sa¤l›kl› iliflkiler kurdu¤u ortaya konulmufltur.

Güleç (1998) taraf›ndan yap›lan çal›flmada ise e¤itim düzeyi yüksek ve çal›flan annelerin çocuklar›y-
la daha nitelikli zaman geçirdikleri ve çal›flan anne çocuklar›n›n daha fazla sosyal davran›fllar sergiledikle-
ri ortaya konulmufltur.

Çal›flan annelerin e¤itim seviyesinin çal›flmayan annelere oranla daha yüksek oldu¤u ve yaflamdan
daha fazla doyum sa¤lad›klar› düflünüldü¤ünde kendine güvenen, kendini daha rahat ifade edebilen ve ufku
genifl olan çal›flan kad›n›n çocu¤unu geliflimsel aç›dan daha iyi yönlendirebilece¤i ve çocu¤uyla daha sa¤-
l›kl› iliflkiler kurabilece¤i söylenebilir.
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Türkiye’deki çal›flmalar incelendi¤inde annenin çal›flmas›n›n çocu¤un kiflili¤i üzerine etkisinin araflt›-
r›ld›¤› çal›flmalar›n s›n›rl› oldu¤u dikkati çekmektedir. Bu nedenden dolay› bu araflt›rma annesi çal›flan ve ça-
l›flmayan çocuklar›n ba¤›ml›l›k e¤ilimlerinin belirlenmesi ve ba¤›ml›l›k e¤ilimlerinde yafl, cinsiyet, kardefl sa-
y›s›, do¤um s›ras›, anne-baba ö¤renim düzeyinin farkl›l›k yarat›p yaratmad›¤›n›n saptanmas› amaçlanm›flt›r.

2.YÖNTEM

2.1.Örneklem

Araflt›rma, Ankara il merkezinde bulunan orta sosyo-ekonomik düzeyden seçilen semtlerdeki ilkö¤-
retim okullar›n›n dördüncü ve beflinci s›n›f›na devam eden çocuklar üzerinde yürütülmüfltür. Araflt›rmaya
annesi çal›flan 105, annesi çal›flmayan 105 çocuk olmak üzere toplam 210 çocuk dahil edilerek örneklem be-
lirlenmifltir. Annesi çal›flan çocuklar ö¤retmenler arac›l›¤›yla, annesi çal›flmayan çocuklar ise annesi çal›flan
çocuklar›n devam etti¤i okullardan basit tesadüfi örneklem yoluyla saptanm›flt›r.

2.2.Kullan›lan Ölçme Araçlar›:

Araflt›rmada çocuklar›n ba¤›ml›l›k düzeylerini belirlemek amac›yla “Ba¤›ml›l›k E¤ilimi Ölçe¤i” ile
çocuklar ve aileleri hakk›nda bilgileri elde edebilmek için “Genel Bilgi Formu” kullan›lm›flt›r. Araflt›rmac›-
lar taraf›ndan haz›rlanan Genel Bilgi Formu araflt›rmaya kat›lan çocuklar›n yafl, cinsiyet, do¤um s›ras›, kar-
defl say›s› ve anne-baba ö¤renim düzeylerini belirlemeye yönelik sorulardan oluflmaktad›r.

Ba¤›ml›l›k E¤ilimi Ölçe¤i

Flanders, Anderson ve Amidon  taraf›ndan gelifltirilmifl olan “Ba¤›ml›l›k E¤ilimi Ölçe¤i”nin Türk ço-
cuklar›na adaptasyonu ile geçerlilik ve güvenilirlik çal›flmas› Ulu¤tekin (1976) taraf›ndan yap›lm›flt›r. Top-
lam 32 maddeden oluflan ölçe¤in maddeleri akran gruplar› ve yetiflkinlerle olan iliflkileri konu almaktad›r.
Maddelerdeki tema, ba¤›ml›l›¤›n dayand›¤› kuramsal çerçeveye uygun olarak sevgi, ilgi, yard›m arama ya
da uyum sa¤lama, uysall›k ve onay arama gibi kavramlar çerçevesinde yo¤unlaflmaktad›r.

Zaman s›n›rlamas› olmayan ölçe¤i birey kendi kendine yan›tlayabilmektedir. Herbir maddeye verile-
cek cevaplar “bana uygun” ya da “bana uygun de¤il” olarak iki cevap kategorisinde s›n›rland›r›lm›flt›r. Yük-
sek puan ba¤›ml›l›k e¤ilimini göstermektedir. Maddelerin kapsad›¤› ifadeye göre, kimi kez “bana uygun”
kimi kez “bana uygun de¤il” cevab› yüksek puan olmaktad›r. Buna göre herbir madde “1” ya da “2” puan
verilerek de¤erlendirilmektedir. Ba¤›ml›l›k e¤ilimi ölçe¤inin güvenirlilik katsay›s› r = .68’dir. Ölçek puan-
lar›na göre ba¤›ml› gruba giren ö¤rencilerin ba¤›ms›z grupta olanlara göre fikirlerini ortaya koymada daha
etkin davranma e¤iliminde oldu¤u saptanm›flt›r. Yap› geçerlili¤i aç›s›ndan bak›ld›¤›nda k›z ve erkek çocuk-
lar aras›nda beklenilen yönde anlaml› bir fark elde edilmifltir. 

2.3.‹fllem

Araflt›rmaya Ankara il merkezinde bulunan orta sosyo-ekonomik düzeydeki ilkö¤retim okullar›
belirlenerek bafllanm›flt›r. Orta sosyo-ekonomik düzeydeki ilkö¤retim okullardan basit tesadüfi örnek-
lem yoluyla belirlenen okullar için T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤›’ndan izin al›nm›flt›r. Resmi olarak izin
al›nan okullar›n müdürleri ile görüflülerek araflt›rman›n amac› ve kapsam› anlat›lm›flt›r. Okul müdürleri-
nin ve s›n›f ö¤retmenlerinin yard›m›yla dördüncü ve beflinci s›n›fa devam eden annesi çal›flan çocuklar
belirlenmifltir. Bu çocuklardan herhangi bir engeli olmayan, anne ve babas› ile birlikte yaflayan çocuk-
lar örnekleme dahil edilmifltir. Annesi çal›flmayan çocuklar ise annesi çal›flan çocuklarla ayn› s›n›fta olan
çocuklar aras›ndan basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilmifl ve koflullar› sa¤layan çocuklar örnekleme
dahil edilmifltir.
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Araflt›rmada kullan›lan ölçme araçlar› çocuklara okul taraf›ndan belirlenen uygun bir ortamda ve
grup halinde uygulanm›flt›r. Ölçme araçlar›n›n uygulanmas›ndan önce araflt›rman›n amac› çocuklara aç›k-
lanm›flt›r. Araflt›rmaya dahil edilen çocuklardan araflt›rmaya kat›lmak istemeyen çocuklar araflt›rmadan ç›-
kar›lm›flt›r. Çocuklara önce “Genel Bilgi Formu” daha sonra “Ba¤›ml›l›k E¤ilimi Ölçe¤i” uygulanm›flt›r.

2.4.Analiz

Annenin çal›flma durumunun çeflitli de¤iflkenlere göre ba¤›ml›l›k e¤ilimi aç›s›ndan farkl›l›k yarat›p
yaratmad›¤›n› saptayabilmek için veriler çift yönlü varyans analizi yöntemiyle de¤erlendirilmifltir. Belirle-
nen de¤iflkenlerle çocuklar›n ba¤›ml›l›k e¤ilimi puan ortalamalar› aras›ndaki farkl›l›k önemli bulundu¤un-
da, farkl›l›¤›n hangi gruptan kaynakland›¤›n›n saptanmas› amac›yla Duncan testi yap›lm›flt›r.

3.BULGULAR ve YORUM

Araflt›rmaya dahil edilen çocuklar›n % 27.1’inin on, % 55.8’inin onbir, % 17.1’inin oniki yafl›nda; %
54.3’ünün k›z, % 45.7’sinin erkek; % 49.5’inin ilk çocuk, % 35.7’sinin ortanca ya da ortancalardan biri, %
14.8’inin son çocuk; % 60.5’inin iki-üç kardefl, % 24.7’sinin üç ve daha fazla kardefl, % 14.8’inin tek çocuk
oldu¤u belirlenmifltir. Çal›flan annelerin % 44.8’inin yüksekokul, % 40’›n›n orta dereceli okul, % 15.2’sinin
ise okur-yazar ilkokul mezunu oldu¤u gözlenirken çal›flmayan annelerin % 44.8’inin okur-yazar ilkokul me-
zunu, % 44.8’inin orta dereceli, % 10.4’ünün ise yüksekokul mezunu oldu¤u saptanm›flt›r. Çal›flan annele-
rin efllerinde de ö¤renim durumu aç›s›ndan benzer durum söz konusu olup çal›flan annelerin efllerinin %
54.3’ünün yüksekokul, % 30.4’ünün orta dereceli okul, % 15.3’ünün okuryazar-ilkokul mezunu oldu¤u gö-
rülürken, çal›flmayan annelerin efllerinin % 62.8’inin orta dereceli, % 20’sinin okuryazar-ilkokul, % 17.2’si-
nin yüksekokul mezunu oldu¤u görülmektedir. 

Tablo 1’de, annesi çal›flan
on yafl›nda olan çocuklar›n
33.18±0.93 on bir yafl›nda olanla-
r›n 32.37±0.70, oniki yafl›nda
olanlar›n ise 29.59±1.61 ba¤›ml›-
l›k e¤ilimi puan ortalamas›na sa-
hip oldu¤u belirlenirken, annesi
çal›flmayan on yafl›ndaki çocuk-
lar›n 44.43±2.23, onbir yafl›nda-
kilerin 49.07±1.00, oniki yafl›n-
dakilerin ise 47.15±1.06 puan or-
talamas›na sahip oldu¤u saptan-
m›flt›r. 

Yap›lan varyans analizi
sonucunda anne çal›flma durumu-
na göre (F=166.42, P<0.01), ba-
¤›ml›l›k e¤ilimi puan ortalamas›
aras›ndaki fark›n anlaml› oldu¤u
saptan›rken yafl (F=1.93, P>0.05),
anne çal›flma durumu x yafl inte-
raksiyonuna (F= 3.00, P>0.05)
göre anlaml› bir farkl›l›k oluflturmad›¤› belirlenmifltir. Tablo 1 incelendi¤inde annesi çal›flan çocuklar›n ba-

Tablo 1.: Annesi Çal›flan ve Çal›flmayan Çocuklar›n Yafla Göre Ba¤›ml›l›k E¤ilim-
lerine ‹liflkin Ortalamalar,  Standart Hatalar ve Varyans Analizi Sonuçlar›

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Annenin Çal›flma Durumu N Ba¤›ml›l›k E¤ilimi Puan› 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Annesi Çal›flan
10 27 33.18±0.93
11 56 32.37±0.70
12 22 29.59±1.61

Annesi Çal›flmayan
10 30 44.43±2.23
11 61 49.07±1.00
12 13 47.15±1.06

Genel
10 57 39.10±1.45
11 117 41.07±0.99
12 36 36.72±1.79

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Varyans Analizi Sonucu SD K O F
Annenin Çal›flma Durumu 1 9401.3 166.42**
Yafl 2 109.0 1.93
Annenin Çal. Dur. X Yafl 2 169.3 3.00
Hata 204 56.5

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
** P<0.01, *P<0.01



66 F. Gürsoy - N. Aral - A. Bütün Ayhan - Y. Aydo¤an / H.Ü. E¤itim Fakültesi Dergisi 26 (2004) 62-71

¤›ml›l›k e¤ilimi puan ortalamalar›n›n annesi çal›flmayan çocuklar›n puan ortalamalar›ndan daha düflük oldu-
¤u görülmektedir. Yap›lan Duncan testi sonucunda farkl›l›¤› oniki yafl grubunda bulunan çocuklar›n puan or-
talamalar›n›n yaratt›¤› saptanm›flt›r. Vandell & Romanon (1992) yapt›klar› çal›flma sonucunda annenin ça-
l›flma durumunun çocu¤u sosyal iliflkiler dahil pekçok konuda destekledi¤i ve çocu¤un daha giriflken ve
kendine güvenli olmas›n› sa¤lad›¤› ortaya konulmufltur. 

Çal›flan kad›nlar›n e¤itim düzeylerinin çal›flmayan kad›nlara oranla daha yüksek oldu¤u, günlük ya-
flamda daha aktif rol oynad›klar› ve çal›flan kad›nlar›n çocu¤uyla daha sa¤l›kl› iletiflim kurduklar› (Ak-
tafl,1994;Owings,1980) dikkate al›nd›¤›nda çal›flan annelerin çocuklar›n› daha fazla destekleyip yönlendire-
bildi¤i söylenebilir. Ayr›ca anne ve babas›yla gün boyu birlikte olamayan çocuk, kendi ihtiyaçlar›n› kendi
karfl›lamakta, aile d›fl›ndaki çevre ile daha fazla iliflki içerisinde bulunarak daha sosyal davran›fllar sergile-
yebilmektedir. Bu nedenlerden dolay› annesi çal›flan çocuklar›n ba¤›ml›l›k düzeylerinin çal›flmayan annele-
rin çocuklar›na göre düflük oldu¤u söylenebilir. 

Ayr›ca, Tablo 1’de yaflla birlikte ba¤›ml›l›k e¤ilim puan›nda azalma oldu¤u annesi çal›flan ve çal›fl-
mayan çocuklar içerisinde en düflük puana oniki yafl grubundaki çocuklar›n sahip oldu¤u görülmektedir. Li-
eberman, Doyle & Markiewicz (1999) taraf›ndan yap›lan araflt›rma sonucunda küçük yafl grubunda olan ço-
cuklar›n büyük yafltaki çocuklara oranla daha ba¤›ml› davran›fllar sergiledikleri vurgulanmaktad›r. Küçük
yafl grubunda bulunan çocuklar karfl›laflt›klar› olaylar karfl›s›nda duyduklar› kayg› ve endifleyi ak›lc› yolla
giderememekte ve yer de¤ifltirme, karfl›t tepki verme gibi savunma mekanizmalar›n› yayg›n bir flekilde kul-
lanmaktad›rlar. Buna karfl›l›k büyük yafl grubundaki çocuklar›n hem sosyal yönden daha geliflmifl olmalar›
hem de daha fazla deneyim sahibi olmalar› nedeniyle olaylar› daha mant›kl› yollarla de¤erlendirilebilmek-
tedir. Çocuklar›n yaflla birlikte ba¤›ms›z davran›fllar kazand›klar› düflünüldü¤ünde ba¤›ml› davran›fllar›n
azalabilece¤i kendi kararlar›n› kendilerin verebilece¤i söylenebilir.

Tablo 2’de erkek çocuklar›n
(annesi çal›flan: 32.88±0.75, annesi ça-
l›flmayan: 49.35±0.56) ba¤›ml›l›k e¤i-
lim puan ortalamalar›n›n k›z çocukla-
r›n puan ortalamalar›ndan (annesi çal›-
flan: 31.20±0.83, annesi çal›flmayan:
46.07±1.49) daha yüksek oldu¤u gö-
rülmektedir. Yap›lan varyans analizi
sonucunda annenin çal›flma durumu
(F= 223.41, P<0.01) ve cinsiyete (F=
5.60, P<0.05) göre ba¤›ml›l›k e¤ilimi
puan› ortalamas› aras›ndaki fark›n an-
laml› oldu¤u belirlenmifltir. Turner
(1991) çocuklarda görülen sosyal dav-
ran›fllar konusunda yapt›¤› çal›flma so-
nucunda k›z çocuklar›n erkek çocukla-
ra oranla daha ba¤›ml› davran›fllar ser-
gilediklerini saptam›flt›r. Erkek çocuk-
lar k›z çocuklara oranla duygu ifade
etmede sald›rganl›k, ba¤›ml›l›k gibi davran›fllar›n› kontrol etmekte güçlük çekmektedir (Bulut, 2000; Ersoy
ve Aral, 2001; Jackson, 1994). Bu nedenle erkek çocuklar›n ba¤›ml›l›k e¤ilimlerinin yüksek oldu¤u söyle-
nebilir.

Tablo 2.: Annesi Çal›flan ve Çal›flmayan Çocuklar›n Cinsiyete Göre Ba¤›m-
l›l›k E¤ilimlerine ‹liflkin Ortalamalar, Standart Hatalar ve Varyans
Analizi Sonuçlar›

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Annenin Çal›flma Durumu N Ba¤›ml›l›k E¤ilimi Puan› 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Annesi Çal›flan

K›z 55 31.20±0.83

Erkek 50 32.88±0.75

Annesi Çal›flmayan

K›z 59 46.07±1.49

Erkek 46 49.35±0.56

Genel

K›z 114 38.89±1.11

Erkek 96 40.77±0.96
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Varyans Analizi Sonucu SD KO F

Annenin Çal›flma Durumu 1 12773.8 223.41**

Cinsiyet 1 320.0 5.60*

Annenin Çal. Dur. X Cinsiyet 1 33.3 0.58

Hata 206 11778.3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
** P<0.01, *P<0.05
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Tablo 3’de annesi çal›flan ve ça-
l›flmayan çocuklar›n do¤um s›ralar›na
göre ba¤›ml›l›k e¤ilimi ortalamalar› in-
celendi¤inde en yüksek ba¤›ml›l›k e¤i-
limi puan ortalamas›na ortanca veya
ortancalardan biri olan çocuklar›n sa-
hip oldu¤u (annesi çal›flan: 34.25±1.31,
annesi çal›flmayan: 48.42±2.70) ortala-
malar›ndan saptan›rken en düflük puan
ortalamas›na az bir farkla da olsa ilk
çocuklar›n sahip oldu¤u belirlenmifltir.
Yap›lan varyans analizi sonucunda an-
nenin çal›flma durumuna (F= 144.35,
P<0.01) göre ba¤›ml›l›k e¤ilimi puan
ortalamas› aras›ndaki fark›n anlaml›
oldu¤u, do¤um s›ras› (F= 1.37,
P>0.05) ve çal›flma durumu do¤um s›-
ras› interaksiyonuna (F= 0.73, P>0.05)
göre ba¤›ml›l›k e¤ilimi puan ortala-
malar› aras›ndaki fark›n anlaml› olma-
d›¤› saptanm›flt›r. 

Tablo 3 incelendi¤inde, do¤um
s›ras›n›n ba¤›ml›l›k e¤ilimi puan› üze-
rinde anlaml› bir farkl›l›k yaratmad›¤›n›n (P>0.05) belirlenmesine ra¤men ortanca çocuklar›n ba¤›ml›l›k

e¤ilim puan ortalamalar›n›n di¤er ço-
cuklar›n puan ortalamalar›ndan daha
yüksek oldu¤u görülmektedir. Ailede
ortanca çocuk kendisinden daha güçlü
ve yetenekli bir kardeflle ve kendisin-
den sonra gelen kardeflin yaratt›¤› ikili
sorunlarla bafl etmek zorundad›r. Bu
sorunlarla bafl etmek zorunda olan or-
tanca çocukta kendisinin yetenekli ol-
mad›¤› inanc› geliflebilmektedir. Bu
özellikte çocu¤un ba¤›ml› ezik ve ka-
ramsar kiflilik gelifltirmesine neden
olabilmektedir (Yavuzer, 1996). 

Tablo 4’de annesi çal›flan ve ça-
l›flmayan çocuklar içerisinde üç ve da-
ha fazla kardefle sahip olan çocuklar›n
ba¤›ml›l›k e¤ilimi puan ortalamas›n›n
(annesi çal›flan: 32.82±1.64, annesi ça-
l›flmayan: 47.37±1.21) di¤erlerinden
daha yüksek oldu¤u ve bunu iki-üç

Tablo 3.: Annesi Çal›flan ve Çal›flmayan Çocuklar›n Do¤um S›ras›na Göre

Ba¤›ml›l›k E¤ilimlerine ‹liflkin Ortalamalar, Standart Hatalar ve

Varyans Analizi Sonuçlar›
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Annenin Çal›flma Durumu N Ba¤›ml›l›k E¤ilimi Puan›
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Annesi Çal›flan

‹lk çocuk 59 31.08±0.84

Ortanca veya ortancalardan biri 12 34.25±1.31

Son çocuk 34 32.79±0.79

Annesi Çal›flmayan

‹lk çocuk 45 46.77±1.38

Ortanca veya ortancalardan biri 19 48.42±2.70

Son çocuk 41 46.80±1.16

Genel

‹lk çocuk 104 37.87±1.08

Ortanca veya ortancalardan biri 31 41.71±2.02

Son çocuk 75 41.55±1.17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Varyans Analizi Sonucu SD KO F

Annenin Çal›flma Durumu 1 8408.4 144.35**

Do¤um S›ras› 2 79.9 1.37

Annenin Çal. Dur. X Do¤um S›ras› 2 42.7 0.73

Hata 204 58.3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
** P<0.01

Tablo 4.: Annesi Çal›flan ve Çal›flmayan Çocuklar›n Kardefl Say›lar›na Göre

Ba¤›ml›l›k E¤ilimlerine ‹liflkin Ortalamalar, Standart Hatalar ve

Varyans Analizi Sonuçlar›
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Annenin Çal›flma Durumu N Ba¤›ml›l›k E¤ilimi Puan›
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Annesi Çal›flan
Tek çocuk 19 30.47±1.55
2-3 kardefl 69 32.21±0.63
3 ve daha fazla 17 32.82±1.64
Annesi Çal›flmayan
Tek çocuk 12 44.67±4.13
2-3 kardefl 58 48.17±1.16
3 ve daha fazla 35 47.37±1.21
Genel
Tek çocuk 31 35.97±2.21
2-3 kardefl 127 39.50±0.94
3 ve daha fazla 52 42.61±1.36
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Varyans Analizi Sonucu SD KO F

Annenin Çal›flma Durumu 1 7831.3 133.71**

Kardefl Say›s› 2 85.0 1.45

Annenin Çal. Dur.X Kardefl Say›s› 2 14.4 0.25

Hata 204 58.6
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
** P<0.01
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kardefl (annesi çal›flan: 32.21±0.63, annesi çal›flmayan: 48.17±1.16) ve tek çocuk olanlar›n (annesi çal›-
flan:30.47±1.55, annesi çal›flmayan: 44.67±4.13) puan ortalamalar›n›n izledi¤i saptanm›flt›r. Yap›lan varyans
analizi sonucunda anne çal›flma durumu (F= 133.71, P>0.05), kardefl say›s› (F= 1.45, P>0.05), anne çal›fl-
ma durumu x kardefl say›s› (F= 0.25, P>0.05) göre ba¤›ml›l›k e¤ilimi puan ortalamas› aras›ndaki fark›n an-
laml› olmad›¤› saptanm›flt›r. Ba¤›ml›l›k e¤ilimi puan ortalamalar› incelendi¤inde üç ve daha fazla kardefle
sahip olan çocuklar›n puan ortalamalar›n›n di¤er çocuklar›n puan ortalamalar›ndan daha yüksek oldu¤u dik-
kati çekmektedir. Gürsoy (1999)’da üvey ebeveyne sahip olan çocuklar›n ba¤›ml›l›k e¤ilimlerini inceledi¤i
çal›flmas› sonucunda üç ve daha fazla kardefle sahip olan çocuklar›n ba¤›ml›l›k e¤ilimlerinin di¤er çocuklar-
dan daha yüksek oldu¤unu belirlemifltir. Ebeveynlerin çok çocu¤a sahip olmas› çocuklar aras›nda sevgi ve
ilginin bölünmesine neden olabilmektedir. Üç ve daha fazla kardefli olan çocuklar›n aile içerisinde kendile-
rini ifade etmede güçlük çektikleri, dolay›s›yla ebeveynlerinin ilgisini, sevgisini ve dikkatini çekmek ama-
c›yla ba¤›ml› davran›fllar sergiledikleri belirtilmektedir (Benedict,1992; Erkmen, 1991; Mang›r ve Baflar,
1993).

Tablo 5’de annesi çal›flan çocuklar›n anne ö¤renim durumuna göre ba¤›ml›l›k e¤ilimi puan ortalama-
lar› incelendi¤inde, annesi okuryazar-ilkokul mezunu olan çocuklar›n ba¤›ml›l›k e¤ilimi puan ortalamalar›-
n›n (34.50±1.08) di¤er çocuklar›n puan ortalamalar›ndan daha yüksek oldu¤u ve bunu annesi orta dereceli
okul mezunu (31.83±0.93) ve annesi yüksekokul mezunu olan (31.29±0.86) çocuklar›n puan ortalamalar›-
n›n izledi¤i saptanm›flt›r.

Annesi çal›flmayan ço-
cuklar›n ba¤›ml›l›k e¤ilimi pu-
an ortalamalar›na bak›ld›¤›n-
da, annesi okuryazar-ilkokul
mezunu olanlar›n 48.83±0.86,
annesi orta dereceli okul me-
zunu olanlar›n 48.36±1.25, an-
nesi yüksekokul mezunu olan-
lar›n 38.18±4.82 puan ortala-
mas›na sahip olduklar› görül-
mektedir. Yap›lan varyans ana-
lizi sonucunda, anne çal›flma
durumu   (F= 110.27, P<0.01),
anne ö¤renim durumu (F=
9.91, P<0.01), anne çal›flma
durumu x anne ö¤renim duru-
mu interaksiyonuna (F= 5.54,
P<0.01) göre ba¤›ml›l›k e¤ili-
mi puan ortalamas› aras›ndaki
fark›n istatistiksel aç›dan an-
laml› oldu¤u saptanm›flt›r
(P<0.01, P<0.05).

Farkl›l›¤›n hangi gruptan kaynakland›¤›n›n belirlenmesi amac›yla yap›lan Duncan testi sonucunda
annesi çal›flan çocuklar›n ba¤›ml›l›k e¤ilim puan› ortalamalar› aras›nda herhangi bir farkl›l›¤a rastlanmaz-
ken, annesi çal›flmayan çocuklar›n puan ortalamalar› aras›ndaki farkl›l›¤› annesi yüksek okul mezunu olan
çocuklar›n puan ortalamalar›n›n yaratt›¤› belirlenmifltir. Fray & Mark (1987) e¤itim seviyesi düflük anne ve

Tablo 5.: Annesi Çal›flan ve Çal›flmayan Çocuklar›n Anne Ö¤renim Durumlar›na Gö-

re Ba¤›ml›l›k E¤ilimlerine ‹liflkin Ortalamalar, Standart Hatalar ve Varyans

Analizi Sonuçlar›
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Annenin Çal›flma Durumu N Ba¤›ml›l›k E¤ilimi Puan›.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Annesi Çal›flan
Okuryazar-ilkokul mezunu 16 34.50±1.08 A
Orta dereceli okul mezunu 42 31.83±0.93 A
Yüksekokul mezunu 47 31.29±0.86 A
Annesi Çal›flmayan
Okuryazar-ilkokul mezunu 47 48.83±0.86 A
Orta dereceli okul mezunu 47 48.36±1.25 A
Yüksekokul mezunu 11 38.18±4.82 B
Genel
Okuryazar-ilkokul mezunu 63 45.19±1.05
Orta dereceli okul mezunu 89 40.56±1.18
Yüksekokul mezunu 58 32.60±1.17

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Varyans Analizi Sonucu SD KO F
Annenin Çal›flma Durumu 1 5909.5 110.27**
Anne Ö¤renim Durumu 2 531.2 9.91**
Annenin Çal. Dur. X Anne 
Ö¤renim Durumu 2 297.1 5.54**
Hata 204 53.6

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
** P<0.01
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babalar›n çocuklar›yla sa¤l›kl› iliflki kuramad›klar› dolay›s›yla sald›rgan ve çekingen bireyler yetifltirdikle-
rini vurgulanmaktad›r. Jackson (1994) yaln›z yaflayan, çal›flan ve zenci annelerin çocuklar›yla iliflkilerinde
etkili olan faktörleri inceledi¤i çal›flma sonucunda, çal›flan annenin e¤itim düzeyi yükseldikçe çocu¤uyla
sa¤l›kl› iletiflim kurdu¤u ve sosyal davran›fllar aç›s›ndan çocu¤u daha iyi yönlendirdi¤ini ortaya koymufltur.
Karacan (2000) taraf›ndan yap›lan çal›flmada da annenin e¤itim düzeyinin çocu¤un kiflilik geliflimi üzerin-
de etkili oldu¤u; annenin e¤itim düzeyi artt›kça çocu¤un daha sa¤l›kl› kiflili¤e sahip oldu¤u vurgulanmak-
tad›r. Kad›n›n e¤itim düzeyinin düflük olmas› çocu¤un gelifliminde önemli role sahip olan annenin çocuk
üzerindeki etkisini olumsuz yönde etkilemektedir. E¤itim düzeyi düflük olan anne çocu¤u tan›mak ve daha
iyi yetifltirmek izin gerekli olan bilgiden yoksun kalmakta dolay›s›yla çocu¤u sa¤l›kl› kiflilik özelli¤ine sa-
hip bireyler olarak yetifltirememektedir.

Tablo 6 incelendi¤inde babas› okuryazar-ilkokul mezunu olanlar›n 34.18±1.59, babas› orta dereceli
okul mezunu olanlar›n 33.18±0.94, babas› yüksekokul mezunu olanlar›n 30.71±0.75 ba¤›ml›l›k e¤ilimi pu-
an ortalamas›na sahip oldu¤u görülmektedir. Annesi çal›flmayan çocuklar›n puan ortalamalar›na bak›ld›¤›n-
da ise babas› okuryazar-ilkokul mezunu olanlar›n 46.95±1.62, babas› orta dereceli okul mezunu olanlar›n
49.12±0.93, babas› yüksekokul mezunu olanlar›n ise 42.22±3.15 puan ortalamalar›na sahip olduklar› dikka-
ti çekmektedir.

Yap›lan varyans analizi
sonucunda annenin çal›flma
durumu (F= 127.81, P<0.01),
baba ö¤renim durumuna (F=
7.07, P<0.01) göre ba¤›ml›l›k
e¤ilim puan› aras›ndaki fark›n
istatistiksel aç›dan anlaml› ol-
du¤u saptanm›flt›r.

Farkl›l›¤›n hangi grup-
tan kaynakland›¤›n›n belirlen-
mesi amac›yla yap›lan Duncan
testi sonucunda, annesi çal›flan
çocuklar›n ba¤›ml›l›k e¤ilim
puan ortalamalar›nda herhangi
bir farkl›l›¤a rastlanmazken
annesi çal›flmayan çocuklar›n
puan ortalamas› aras›ndaki
farkl›l›¤› annesi okuryazar-il-
kokul mezunu ve annesi yük-
sekokul mezunu olan çocukla-
r›n puanlar›n›n yaratt›¤› sap-
tanm›flt›r. Çocuk için otorite ve
güven temsilcisi olan baban›n

çocukla olumlu iliflkiler kurmas› çocu¤un cinsel gelifliminde oldu¤u kadar kiflilik gelifliminde ve sosyal dav-
ran›fllar kazan›m›nda da önemlidir. Ö¤renim düzeyi yüksek olan baba çeflitli konularda bilgi sahibi olmas›
nedeniyle çocukla sa¤l›kl› iletiflim kurmas›n›n yan›s›ra sa¤l›kl› davran›fllar›yla da çocu¤a olumlu model
oluflturabilir. Bu nedenle baban›n e¤itim düzeyi önem kazanmaktad›r (Baflar, 1996).    

Tablo 6.: Annesi Çal›flan ve Çal›flmayan Çocuklar›n Baba Ö¤renim Durumlar›na Göre
Ba¤›ml›l›k E¤ilimlerine ‹liflkin Ortalamalar, Standart Hatalar ve Varyans
Analizi Sonuçlar›

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Annenin Çal›flma Durumu N Ba¤›ml›l›k E¤ilimi Puan›

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Annesi Çal›flan

Okuryazar-ilkokul mezunu 16 34.18±1.59 A

Orta dereceli okul mezunu 32 33.18±0.94 A

Yüksekokul mezunu 57 30.71±0.75 A

Annesi Çal›flmayan

Okuryazar-ilkokul mezunu 21 49.95±1.62 A

Orta dereceli okul mezunu 66 46.12±0.93 AB

Yüksekokul mezunu 18 42.22±3.15 B

Genel

Okuryazar-ilkokul mezunu 37 43.91±1.54

Orta dereceli okul mezunu 98 41.58±1.03

Yüksekokul mezunu 75 33.48±1.09
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Varyans Analizi Sonucu SD KO F

Annenin Çal›flma Durumu 1 7038.4 127.81**

Baba Ö¤renim Durumu 2 389.1 7.07**

Annenin Çal. Dur. X 

Baba Ö¤renim Dur. 2 89.7 1.63

Hata 204 55.1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
** P<0.01
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SONUÇ VE ÖNER‹LER

Araflt›rmada annesi çal›flan ve çal›flmayan çocuklar›n ba¤›ml›l›k e¤ilimleri aras›nda farkl›l›k olup olma-
d›¤›n›n belirlenmesi ve ba¤›ml›l›k e¤ilimlerinde baz› de¤iflkenlerin farkl›l›k oluflturup oluflturmad›¤›n›n saptan-
mas› amaçlanm›flt›r. Araflt›rma sonucunda annenin çal›flma durumu, cinsiyet, anne-baba ö¤renim durumu, an-
ne çal›flma durumu x anne ö¤renim durumu interaksiyonuna göre ba¤›ml›l›k e¤ilimi puan ortalamalar› aras›n-
da anlaml› bir farkl›l›k bulundu¤u saptan›rken (P<0.01) yafl, do¤um s›ras›, kardefl say›s›na göre ba¤›ml›l›k e¤i-
limi puan ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak önemli bir farkl›l›k olmad›¤› belirlenmifltir.

Yeni yaflam biçimiyle birlikte kad›nlar ev ifllerinden kamu hizmetlerine, büro ifllerine ve sanayi kesimi-
ne geçmeye bafllam›fllard›r. Kad›nlar›n çal›flma yaflam›na geçifli ekonomik aç›dan aile bütçesine katk› sa¤lama-
s›n›n yan›s›ra günlük yaflama aktif kat›l›mlar› nedeniyle çeflitli konularda bilgi sahibi olmalar›n› sa¤lam›flt›r. Bu-
nun sonucu olarak da çal›flan kad›nlar hem ailede hem de toplumda baflar›l› iliflkiler kurup sürdürmektedirler.

Çocu¤un sa¤l›kl› kiflilik gelifltirmesinde ebeveyniyle olan iliflkileri çok önemlidir. Anne ve babas›yla
olumlu iliflki içerisinde olan çocuk uyumlu kiflilik özelli¤i gelifltirerek sosyal davran›fllar sergileyebilirler.
Bu noktada önemli olan çocu¤un anne ve babas›yla geçirece¤i sürenin uzunlu¤u de¤il niteli¤idir. Baflar›l›
aile iliflkilerinde anne ve babalara bir tak›m sorumluluklar düflmektedir. öncelikle anne ve babalar çocukla-
r›n› tan›mal›, onlar› ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda yönlendirmelidirler.

Anne ve babalar çocukta oluflacak güven duygusunu pekifltirmek amac›yla yap›c› ve yarat›c› ortam
haz›rlamal›d›rlar. Ancak bu ortam› haz›rlarken verecekleri görevin çocu¤un yetenek ve kapasitesini aflma-
mas›na özen göstermelidirler.

Sonuç olarak anne-baba ve çocuk aras›ndaki iliflkinin sa¤lam temellere sahip olmas› sa¤l›kl› kiflilik
özelli¤ine sahip sosyal bireylerin yetifltirilmesi aç›s›ndan önemlidir. Çocuklar sevilmeli ve her ortamda des-
teklenmelidir.
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