
ÖZET: ‹lk çocukluk y›llar›, bireyin tüm hayat›n› yönlendirecek bir etkiye sahiptir. Bu dönemde çocuklar›n aileleri özellikle de an-

neleri ile olumlu etkileflim kurmalar› onlar›n çok yönlü gelifliminin temellerini oluflturur. ‹nsan yaflam›n›n bu önemli y›llar›nda çocu-

¤un hayat›ndaki en önemli kifli olmas› nedeniyle annelerin çocuklar›n› kabul ya da reddetme davran›fllar›n›n incelenmesi önem ka-

zanmaktad›r. Bu araflt›rman›n amac›, Diyarbak›r ‹li Ergani ‹lçesinde yaflayan ve 5 yafl›nda çocu¤u olan alt sosyo-ekonomik düzeyde-

ki annelerin çocuklar›n› kabul ve reddetme davran›fllar›n› incelemektir. Araflt›rman›n verileri Kiflisel Bilgi Formu ve Rohner taraf›n-

dan gelifltirilen Ebeveyn Kabul- Red Ölçe¤i (Anne Formu) kullan›larak toplanm›flt›r. 

Anahtar sözcükler: ebeveyn kabul, ebeveyn red, anne - baba tutumlar›

ABSTRACT: Early childhood period has a great effect on individuals’ future life. Having a positive interaction with parents, es-
pecially with mothers, will establish a basis for a child’s many-sided development. As mothers are the most important figures in child-
ren’s life, especially at that period, it becomes important to study the acceptance and rejection behaviors of mothers.The aim of this
study is to examine the acceptance and rejection behaviors of mothers from lower socio-economic backgrounds who live in Diyar-
bak›r province, Ergani district and who have children at the age of 5. The data of the research will be obtained by using Personal In-
formation Form, and Parent’s Acceptance and Rejection Scale (Form for Mothers) developed by Rohner . 

Keywords: acceptance of parents, rejection of parents, parents attitudes

1. G‹R‹fi

Çocu¤un gelifliminde en önemli süreçlerden biri toplumsallaflmad›r. Bu süreç do¤umdan hemen son-
ra bafllay›p insan›n yaflam› boyunca devam etmesine karfl›n, etkiledi¤i davran›fllar›n ço¤u özellikle ilk ço-
cukluk döneminde belirgin hale gelir. Bu davran›fllar aras›nda, anne-baba - çocuk, çocuk - kardefl ve çocuk
-yafl›t etkileflimleri de yer al›r (Gander ve Gardiner 1998). 

Çocu¤un aile içindeki bu etkileflimlerden gere¤i gibi yararlanabilmesi  anne- babalar›n çocuklar›na
karfl›  yönelttikleri sa¤l›kl› bir tutuma ba¤l›d›r (Ça¤dafl 2002). Anne-baban›n birey olarak kiflilik özellikle-
riyle kar›flm›fl olan aile biriminin yap›s›, bir ailenin çocuk yetifltirme yaklafl›m›n› k›smen belirler. Son y›llar-
daki araflt›rmalar ana-baba davran›fl›n›n iki temel boyutunda yo¤unlaflmaktad›r. Bunlardan birincisi olan de-

netim-özerklik boyutu, ana-babalar›n davran›fl kurallar›n› yürütmede ne kadar k›s›tlay›c› ya da izin verici
olduklar› üzerinde odaklafl›r. ‹kinci boyut olan kabul-red boyutu ise; s›cak (kabul edici ya da onaylay›c›)
ya da düflmanca (reddedici ya da onaylamayan) olabilen ana-baba davran›fllar› üzerinde odaklafl›r. S›cak ve
kabul edici iliflkiler  ba¤›ms›zl›k ya da özerklik duygusunu destekler ve çocuklar›n olumlu bir benlik kavra-
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m›n› gelifltirmelerine yard›mc› olur. Öte yandan, düflmanca ve reddedici iliflkiler, çocuklar›n ö¤retmeni ve
yafl›tlar› taraf›ndan reddedilmesine, güvensiz ve utangaç  kiflilik özellikleri gelifltirmelerine neden olur
(Gander ve Gardiner 1998).

Kabul edilmeye yönelik ilgili literatürde, kabul eden ebeveynler, genellikle çocuklar›n› seven, çocuk-
lar›n›n kifliliklerini takdir eden ve çocuklar›n›n etkinliklerine ilgiyle kat›lan ebeveynler olarak tan›mlanm›fl-
t›r (Rohner ve Chaki-Sircar 1988). Tüm bu davran›fllar çocuklar›n kendilerini istenilen, sevilen ve korunan
olarak hissetmelerini sa¤lamaktad›r. Ebeveynin çocu¤unu  kay›ts›z flarts›z kabulü; çocu¤a karfl› olan sevgi
tutumlar›n› ifade etme, çocu¤un olumlu davran›fllar›n› destekleme ve çocuk ile duygular›n paylafl›m›n› kap-
samaktad›r (Lange, Blonk ve Wiers 1998). Kabul eden anne-baba çocu¤a kendisi olma hakk›n› tan›yan, fa-
kat kendi haklar›ndan da vazgeçmeyen, evet ya da hay›r diyebilen, kendi inand›klar›n› savunabilen ve ço-
cu¤a ba¤l› olmakla birlikte çocu¤un kölesi olmayan kiflilerdir (Jersild 1979). Kabul eden ebeveynlerin ço-
cuklar›na karfl›  fiziksel ifade biçimleri çocu¤a sevgiyle sar›lmak, okflamak, öpmek, onaylayarak bakmak,
gülümsemek iken, sözel ifade biçimleri ise; çocu¤u övme, iltifat etme, çocuk hakk›nda söylenen güzel, hofl
fleyler, flark›lar söyleme ve hikayeler anlatmay› içermektedir (Rohner ve Chaki-Sircar 1988). Kabul edilen
çocuk, kendine güvenen, kendi de¤erini her zaman ispatlayan ve kendini koruma ihtiyac› duymayan, duy-
gular›nda kendini özgür hisseden çocuktur ( Hortaçsu 1997).

Anne-çocuk beraberli¤inin olumlu bir flekilde sürdürülebilmesindeki en önemli sorunun annenin ço-
cu¤u  reddetmesi oldu¤u ileri sürülmektedir. Çocu¤u ihmal etme, hor görme, sevmeme onaylamama, elefl-
tirme, sert cezalar verme, çocu¤un fiziksel ve duygusal geliflimine engel olma ve çocu¤u d›fllama, reddeden
anne davran›fllar› olarak ifade edilmektedir. Bu ebeveynler baz› durumlarda  çocuklar›n› yük olarak görür-
ken, baz› durumlarda  da di¤er çocuklarla olumsuz bir flekilde  karfl›laflt›r›rlar. Reddedilmifl çocuklar ise,
baflkalar›yla olan iliflkilerinde duygusal olarak kendilerini izole eden ve özgürlüklerini k›s›tlay›c› ve savun-
mac› olabilirler. Reddedilen çocuklar yetiflkin olduklar›nda da; sald›rgan, kin besleyen, ba¤›ml›, olumsuz öz-
güven, duygusal karars›zl›k ve olumsuz dünya görüflü gibi karakteristik özellikler gösterebilirler  (Mayse-
less ve di¤er., 2004; Kitahara 1987; Jersild 1979; Rohner ve Rohner 1980).  Reddedilmifl çocuklar, ebeveyn-
lerinden sevgiyi nas›l alacaklar›n› ö¤renememifl, psikolojik olarak zarara u¤ram›fl, duygusal olarak k›r›lgan
ve yetersizlik duygular› içinde olurlar (Rohner, Khaleque ve Cournoyer  2004; Rohner ve Chaki-Sircar
1988). Anne çocuk iliflkisinin duygusal aç›dan olumlu kabul edici yaklafl›m›n›n, çocu¤un zihinsel davran›fl-
lar›n› etkiledi¤i de görülmüfltür. Anneleri ile olumlu / kabul edici iliflkileri olan çocuklar›n daha zor ifller seç-
tikleri ve problem çözmede daha giriflken olduklar› yap›lan araflt›rmalarda görülmüfltür (Lange ve di¤er.,
1998; Jersild 1979; Hortaçsu 1997, Rohner ve Chaki-Sircar 1988).

‹lk çocukluk y›llar› bireyin tüm hayat›n› yönlendirecek bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, bu dönemde
çocuklar›n aileleri özellikle de anneleri ile olumlu etkileflim kurmalar› onlar›n çok yönlü gelifliminin temel-
lerini oluflturur. ‹nsan yaflam›n›n bu önemli y›llar›nda çocu¤un hayat›ndaki  ilk ve en önemli kifli olmas› ne-
deniyle olumlu anne-çocuk etkilefliminin çocu¤un geliflimindeki önemini ortaya koymak ve annelerin ço-
cuklar›n› kabul ve red davran›fllar›n› tespit etmek önem kazanmaktad›r. Bu kapsamda, bu araflt›rmada afla-
¤›da yer alan sorulara cevap aranm›flt›r:

Alt sosyo-ekonomik düzeye  annelerin çocuklar›n› kabul ve red davran›fllar› “ annelerin yafl›na”, “an-
nelerin e¤itim durumuna”, “ailenin gelir düzeyine”, “çocuklar›n cinsiyetine”, “çocuk say›s›na” ve “ailede
yaflayan birey say›s›na göre” farkl›l›k göstermekte midir?.

2. YÖNTEM

Bu çal›flma  Diyarbak›r ili Ergani ilçesinin gecekondu bölgelerinde yaflayan, ayl›k geliri T.C. Baflba-
kanl›k Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E)’nün, (2004)  Yoksulluk Çal›flmas› Raporunda  sekiz kiflilik hane hal-
k› için yoksulluk s›n›r› olarak belirledi¤i 466 milyon TL’n›n alt›nda olan ve 5 yafl›nda çocu¤u olan anneler
aras›ndan basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 123 anne ile yürütülmüfltür.
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2.1. Araflt›rma Grubu  

Araflt›rma kapsam›na giren annelere ait Kiflisel Bilgi Formundan elde edilen demografik bilgilere gö-
re;  anneler 21-55 yafl aral›¤›ndad›r. Annelerin  %56.9’u (n=70) okur-yazar de¤il, %95.9’u (n=118) çal›flma-
makta ve %56.1’i (n=69) 100-300 Milyon TL, ayl›k gelire sahiptir. Annelerin; %54.5’i (n=67) 1-4 çocu¤a
sahiptir. Annelerin çocuklar›n›n  %45.5’i (n=56) k›z, %54.5’i (n=67) erkektir. Annelerin; %46.3’ü (n=57) 5-
8 kiflilik ailelerde yaflamaktad›r.

2.2. Veri Toplama Arac› 

Araflt›rmada veri toplama arac› olarak “ Kiflisel Bilgi Formu” ve “Ebeveyn Kabul- Red Ölçe¤i- An-
ne Formu ( Parental Acceptance- Rejection Questionnaire – Mother Form,  PARQ- Mother Form)” kullan›l-
m›flt›r.

Kiflisel Bilgi Formu: Verilerin elde edilmesinde annelerin yafl, medeni durum, e¤itim durumu, mes-
lek, ayl›k gelir, çocuk say›s› ve cinsiyeti ve ailede yaflayan birey say›s› gibi demografik özelliklerini belir-
lemek amac›yla  8 maddeden oluflan bir form’dur. Bu form araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.

Ebeveyn Kabul- Red Ölçe¤i (EKRÖ) - Anne Formu: Bu ölçek, Rohner, Saavedra ve Granum tara-
f›ndan gelifltirilmifltir. Ölçe¤in Türkçe’ye çevirisi  Anjel ve Erkman taraf›ndan  yap›lm›flt›r (Öner 1997). Anne-
nin çocu¤u kabullenme ve reddetme davran›fllar›na ait alg›lamay› ölçen ve 60 maddeden oluflan 4’lü Likert ti-
pindeki bu ölçek; 1) S›cakl›k/Sevgi (20 madde) 2) Sald›rganl›k/Kin (15 madde) 3) ‹lgisizlik/‹hmal (15 madde)
ve 4) Ayr›mlaflt›r›lmam›fl Reddetme (10 madde) olmak üzere dört alt testten oluflmufltur. Ölçek, çocu¤u en az
üç yafl›nda olan ebeveynlerin kendi kendilerine uygulayabilece¤i ka¤›t-kalem testidir (Öner 1997).

Ölçe¤in Kuder Richardson Güvenirli¤i; Rohner’in 15 anne ile yapt›¤› bir çal›flmada Cronbach alfa
katsay›lar› S›cakl›k/Sevgi alt ölçe¤i için .85; Sald›rganl›k/Kin için .80; ‹lgisizlik/‹hmal için .74 ve Ayr›mlafl-
t›r›lmam›fl Reddetme için .67’dir. Ölçe¤in Türkçe formunun güvenirli¤i 229 anne ile yap›lan çal›flmada top-
lam puan alfa katsay›s› .90, alt ölçekler için iç tutarl›l›k Cronbach alfa de¤erleri S›cakl›k/Sevgi alt ölçe¤i
için .79, Sald›rganl›k/Kin alt ölçe¤i için .83, ‹lgisizlik/‹hmal alt ölçe¤i için .68, Ayr›flt›r›lmam›fl reddetme alt
ölçe¤i için .59 olarak bulunmufltur (Anjel 1993; Erkman 2004).

Bu ölçme arac›n›n geçerli¤ine iliflkin ölçe¤in orijinalinde ve Türkçe formunda herhangi bir bilgi ve-
rilmemifltir.

Ölçekte “hemen hemen her zaman do¤ru” 4, “bazen do¤ru” 3, “nadiren do¤ru” 2, “hiçbir zaman do¤-
ru de¤il” 1, olarak puanlanmaktad›r. Ölçekte do¤rudan ve ters olmak üzere iki ifade yer almaktad›r. Ters ifa-
delere puanlamada dikkat edilmifltir.

Bu ölçekten al›nan puanlar›n toplam› ölçe¤in toplam red puan›n› vermektedir. Yüksek düzeyde al›-
nan toplam red puan› annenin red düzeyinin yüksek oldu¤unu göstermektedir. Red düzeyi ne kadar yüksek
ise annenin çocu¤una karfl› reddi o kadar yüksek, çocu¤u kabullenmesi ise o kadar düflüktür. Ölçe¤in s›n›r
puan› bulunmamaktad›r.

2.3. Verilerin Toplanmas›

Araflt›rman›n verileri araflt›rmac›lar taraf›ndan 2004 Y›l› Ocak-fiubat aylar›nda toplanm›flt›r. Kiflisel
Bilgi Formu ve Ebeveyn Kabul-Red Ölçe¤i Anne Formunu okur-yazar olan anneler kendileri doldurmufltur.
Okur-yazar olmayan annelere maddeler araflt›rmac›lar taraf›ndan okunmufl ve cevaplar kodlanm›flt›r.

2.4. Verilerin Analizi

Araflt›rman›n verileri bilgisayar ortam›nda SPSS paket program› (10.0 Versiyonu) kullan›larak analiz
edilmifltir. Ba¤›ms›z iki grup aras›nda fark olup olmad›¤›n› analiz etmek için Non Parametrik Mann Whit-
ney-U Testi, ba¤›ms›z üç ve daha fazla grubu karfl›laflt›rmak için Kruskal Wallis Varyans Analizi ve iki sa-
y›sal de¤iflken aras›ndaki iliflkiyi incelemek için Sperman’s Rho Korelasyon ‹statisti¤i kullan›lm›flt›r.
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3. BULGULAR VE YORUM

Annelerin çocuklar›n› kabul ve red davran›fllar›n›n e¤itim düzeylerine göre farkl›lafl›p farkl›laflmad›-
¤›na yönelik Non-Parametrik Kruskal Wallis varyans analizi sonuçlar› Tablo 1 de verilmifltir.

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi Non-Parametrik  Kruskal Wallis  Varyans Analizi  sonuçlar› e¤itim düze-
yi de¤iflkenine göre annelerin EKRÖ’den ald›klar› toplam puan ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak an-
laml› bir  fark oldu¤unu göstermifltir (KW=23.091; p<.001). EKRÖ’den al›nan toplam puan ortalamalar›
incelendi¤inde en yüksek puan ortalamas›na okur-yazar olmayan annelerin (x=113.61) ve okur-yazar anne-
lerin (x=101.36), En düflük puan ortalamas›n›n ise lise mezunu annelerin (x=87.78) sahip oldu¤u görülmüfl-
tür. Bu sonuca göre, annelerin e¤itim düzeyi düfltükçe çocuklar›n› red davran›fl›n›n artt›¤›, e¤itim düzeyi
yükseldikçe red davran›fl›n›n azald›¤› söylenebilir. Bir çok araflt›rma (Rohner ve Chaki-Sircar 1988; Hakta-
n›r ve di¤er., 1998; Sümer ve Güngör 1999; Üstün  1994; Anjel 1993; Ka¤›tç›bafl› 1979; Bilir ve Dabanl›
1991) annelerin e¤itim düzeyleri art›kça, çocuklar›na karfl› olan davran›fllar›n›n kabul edici yönde artt›¤›,
e¤itim düzeyi düfltükçe çocuklara karfl› olan kabul edici olumlu davran›fllarda azalma, reddedici olumsuz
davran›fllarda  artma oldu¤u bulunmufltur. Bu bulgular bizim çal›flmam›zdan elde edilen bulgularla benzer-
lik göstermektedir.

Tablo 2’de görüldü¤ü gibi Non-Parametrik  Sperman’s Rho Korelasyon testi sonucuna göre; alt sos-
yo-ekonomik düzeye mensup annelerin yafllar› ile EKRÖ’den al›nan toplam puan aras›nda istatistiksel ola-
rak anlaml› pozitif yönde zay›f bir iliflki bulunmufltur (rs=.202; p=.025). Buna göre alt sosyo-ekonomik dü-
zeye mensup annelerin yafllar› artt›kça çocuklar›na karfl› olan reddetme davran›fllar›n›n da artt›¤› söylenebi-
lir. Ülkemizde anne-çocuk iliflkileri üzerine yap›lan 75 araflt›rman›n genel de¤erlendirmesinde (Haktan›r ve
di¤er., 1998), anne yafl›n›n çocuklara karfl› olan davran›fllar› üzerinde fazla bir fark yaratmad›¤› görülmüfl-
tür. Ancak Campo ve Rohner (1992), yapt›klar› araflt›rmalar›nda annenin yafl› ilerledikçe çocu¤una karfl›
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Tablo 1: Annelerin Çocuklar›n› Kabul ve Red Davran›fllar›n›n E¤itim Düzeylerine Göre Farkl›lafl›p Farkl›laflmad›¤›n›  
Belirlemek Üzere Yap›lan Non-Parametrik  Kruskal Wallis  Varyans Analizi  Sonuçlar›

Annenin E¤itim n àààà S min max KW p

Düzeyi

Okur-yazar de¤il 70 113.61 20.86 64 154

Okur-yazar 14 101.35 21.23 70 146

‹lkokul mezunu 25 95.00 18.95 64 129 23.091 <.001*

Ortaokul mezunu 5 90.60 12.05 79 111

Lise mezunu 9 87.78 17.85 66 113

*p<.05= önemli

Ebeveyn 

Kabul Red 

Ölçe¤i 

Toplam 

Puan›

Tablo 2: Annelerin Çocuklar›n› Kabul ve Red Davran›fllar› ‹le Anne Yafl›, Çocuk Say›s› ve Ailede Yaflayan Nüfus Say›s› 

Aras›ndaki ‹liflkiyi Belirlemek Üzere Yap›lan Non-Parametrik  Sperman’s Rho  Korelasyon Testi Sonucu

Ebeveyn Kabul-Red Ölçe¤i Toplam Puan›

n rs p

Anne Yafl› 123 .202 .025*

Çocuk Say›s› 123 .238 .008*

Ailedeki Birey Say›s› 123 .230 .011*

*p<.05 önemli



olan davran›fllar›nda da olumsuz yönde farkl›l›klar oldu¤unu saptam›fl ve bu farkl›l›klar›n önemlilik düzeyi
yüksek bulunmufltur. Oberstein ve di¤er., (1995), araflt›rmalar›nda alt sosyo-ekonomik düzeydeki annelerin
yafllar› ile çocuklar›na karfl› olan kabul-red davran›fllar›  aras›nda önemli düzeyde iliflki bulmufllard›r. Anne-
lerin yafllar› ilerledikçe  çocuklar›na karfl› kin besleme, düflük bafla ç›kma becerileri ve olumsuz dünya gö-
rüflü gibi davran›fl ve tutumlar› daha fazla gösterdiklerini tespit etmifllerdir. Bu durumda bu araflt›rma bul-
gusu desteklenmektedir. 

Tablo 2’nin incelenmesinden de anlafl›laca¤› gibi, Non-Parametrik  Sperman’s Rho Testi sonuçlar›,
annelerin sahip olduklar› çocuk say›s›na göre EKRÖ toplam puanlar› aras›nda istatistiksel olarak pozitif bir
iliflki oldu¤unu göstermifltir (rs=.238; p=.008). Buna göre alt sosyo-ekonomik düzeye mensup annelerin sa-
hip olduklar› çocuk say›s› artt›kça çocuklar›na karfl› olan red davran›fllar›n›n da artt›¤› söylenebilir. Yap›lan
araflt›rmalar (Rohner ve Chaki-Sircar 1988; Haktan›r ve di¤er., 1998; Anjel 1993; Bilir ve Dabanl› 1991) ço-
cuk say›s›n›n fazla oldu¤u ailelerde annenin çocu¤un sosyal geliflimine olumsuz etkide bulundu¤u, çocu¤a
karfl› cezaland›r›c› oldu¤u, annelik rolünü çocuklardan birine aktararak çocu¤a karfl› ihmalkar ve ilgisiz
davrand›¤› ve çocu¤un fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar›n› karfl›lamada yetersiz kald›¤›n› göstermifltir. Bu
sonuçlar bizim araflt›rma bulgumuzla benzerlik göstermektedir. 

Tablo 2’de gösterildi¤i gibi, Non-Parametrik  Sperman’s Rho Testi sonuçlar›na göre, annelerin  aile-
lerindeki birey say›s› ile EKRÖ toplam puanlar› aras›nda istatistiksel olarak pozitif yönde bir iliflki bulun-
mufltur (rs=.230; p=.011). Bu bulguya göre; ailede yaflayan birey say›s› artt›kça annelerin red davran›fllar›-
n›n artt›¤› söylenebilir. Rohner ve Chaki-Sircar (1988), Hindistan’da yapt›klar› bir araflt›rmada  çocukluk
döneminde kalabal›k ailelerde yetiflen annelerin çocuklar›na karfl› reddedici bir tutum sergilediklerini sapta-
m›fllard›r. Ülkemizde yap›lm›fl araflt›rmalarda (Ka¤›tç›bafl› 1979; Anjel 1993; Haktan›r ve di¤er., 1998), ai-
ledeki birey say›s›n›n artmas›n›n annenin, çocu¤una karfl› bak›m›n› aksatt›¤›, annelik rolünü k›s›tlad›¤›, ço-
cu¤a karfl› ihmalkar ve ilgisiz davran›fllar sergilemesine neden oldu¤u görülmüfltür. Yukar›da söz edilen arafl-
t›rma bulgular› bizim bulgular›m›z ile benzerlik göstermektedir.

Uygulanan Non-Parametrik  Kruskal Wallis  Varyans Analizi sonuçlar›, ayl›k gelir düzeyi de¤iflkeni-
ne  göre annelerin EKRÖ’den ald›klar› toplam puan ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark
bulunmufltur (KW=12.454; p=.002). Annelerin puan ortalamalar›na bak›ld›¤›nda; en yüksek ortalamaya ay-
l›k geliri 100-300 Milyon TL (x=110.58), en düflük ortalamaya ise; ayl›k gelir düzeyi 501 Milyon TL ve üze-
rinde olan annelerin (x=94.08) sahip oldu¤u görülmüfltür. Buna göre, ailenin ayl›k gelir düzeyi artt›kça an-
nelerin red davran›fl›n›n azald›¤›, gelir düzeyi azald›kça red davran›fllar›n›n artt›¤› söylenebilir. Raver
(2003), alt sosyo-ekonomik düzeydeki anneler üzerinde yapt›¤› araflt›rmada ailenin gelir düzeyinin düflük
olmas›n›n, annenin çocu¤a karfl› olan ilgi, yard›m ve bak›m davran›fllar›n› azaltt›¤› ve annelerin psikolojik
uyumunu olumsuz yönde etkiledi¤ini saptam›flt›r.

Ayr›ca, ülkemizde yap›lm›fl olan araflt›rmalar›n genel de¤erlendirmesinde, ailenin gelir düzeyinin an-
nenin çocu¤a karfl› olan tutumu belirlemede etkin oldu¤u görülmüfltür (Haktan›r ve di¤er.,1998). T.C. Bafl-
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Tablo 3: Annelerin Çocuklar›n› Kabul ve Red Davran›fllar›n›n Ailenin Ayl›k Gelir Düzeyine Göre Farkl›lafl›p Farkl›laflma-
d›¤›n› Belirlemek Üzere Yap›lan Non-Parametrik  Kruskal Wallis  Varyans Analizi Sonuçlar›

Ayl›k Gelir n àààà S min max KW p

Düzeyi (TL)

100-300 milyon 69 110.58 19.56 64 150

301-500 milyon 28 104.07 23.64 66 154 12.454 .002*

501 milyon ve üzeri 26 94.08 22.67 64 153

*p<.05= önemli

Ebeveyn

Kabul-Red

Ölçe¤i

Toplam Puan›



bakanl›k Aile Araflt›rma Kurumunun (1998), ülke genelini kapsayan araflt›rmas›nda; ailenin gelir  düzeyi
düfltükçe annenin çocu¤una karfl› daha çok fliddet içeren davran›fllarda bulundu¤u saptanm›flt›r.

Tablo 4’te sunulan Non-Parametrik Mann Whitney-U sonuçlar›na göre, çocuklar›n cinsiyetlerine gö-
re annelerin EKRÖ’den ald›klar› toplam puan ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark bu-
lunmam›flt›r (z=-.300; p=.764). Bu bulguya göre; annelerin hem k›z hem de erkek çocuklar›na karfl› ayn›
oranda kabul ve red davran›fl›nda bulunduklar› söylenebilir. ‹lgili literatürde annelerin kabul ve red davra-
n›fllar›n›n çocu¤un cinsiyetine göre incelenmesinden elde edilen farkl› bulgular yer almaktad›r. Ka¤›tç›bafl›
(1979) ve Haktan›r ve di¤er., (1998) çal›flmalar›nda ailelerin çocuktan beklentilerinin cinsiyete göre farkl›-
l›k gösterdi¤ini ve çocu¤a karfl› davran›fl ve tutumlar›n da bu beklentiler do¤rultusunda de¤iflti¤ini tespit et-
mifllerdir. Ancak Wark ve di¤er., (2003), hali haz›rdaki ruhsal ve davran›fl bozukluklar›n›n geçmifle ait ne-
denleri üzerinde yapt›klar› araflt›rmada, ruhsal ve davran›fl bozuklu¤u olanlar›n geçmifllerinde ebeveynleri,
özellikle de anneleri taraf›ndan duygusal ihmale ve istismara maruz kalm›fl oldu¤unu ve bu ebeveynlerin tu-
tumlar›n›n çocuklar›n›n cinsiyetleri üzerinde herhangi bir farkl›l›k yaratmad›¤›n› bulmufllard›r. Tafldelen
(1995), ergenlerin annelerinden alg›lad›klar› duygusal istismar› inceledi¤i çal›flmas›nda annelerinden yük-
sek düzeyde duygusal istismar alg›layan ergenlerin öz kavramalar›n›n daha düflük, sürekli kayg›lar›n›n da-
ha yüksek, duygusal ve davran›flsal sorunlar›n›n daha fazla oldu¤u ancak bunun, bu bulgular›n, cinsiyetler
aras›nda fark yaratmad›¤›n› saptam›flt›r. Bu çal›flmalar bizim  araflt›rma bulgumuzu desteklemektedir.

4. SONUÇ ve ÖNER‹LER

Alt sosyo-ekonomik düzeye mensup befl yafl›nda çocu¤u olan annelerin çocuklar›na karfl› olan kabul
ve red davran›fllar›n›n incelendi¤i bu çal›flmada annelerin yafl, e¤itim durumu, gelir düzeyi, çocuk say›s› ve
ailesinde yaflayan birey say›s› gibi demografik özelliklerin  çocuklar›n› kabul ve red davran›fllar›n› etkiledi-
¤i fakat, çocuklar›n cinsiyetinin  çocu¤u kabul ve red davran›fllar› üzerinde etkili olmad›¤› saptanm›flt›r. 

Araflt›rman›n sonuçlar›na dayan›larak afla¤›daki önerilerde bulunulabilir:

1. Annelerin çocuklara karfl› olan reddedici tutumlar› de¤erlendirilip risk alt›ndaki çocuklar›n anne-
lerine, anne-çocuk iliflkilerine yönelik psikolojik destek hizmeti sa¤lanmal›d›r.

2. Ülkemizde kad›nlar›n ve k›z çocuklar›n›n e¤itimi için yürütülen çal›flmalar h›zland›r›lmal›d›r.  

3. Anne-babalara, çocuklar›n geliflim dönemleri ve geliflimsel ihtiyaçlar› onlarla kurulacak iliflkiler-
de kullan›lacak iletiflim teknikleri ve tutumlar konusunda  e¤itim verilmelidir.
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