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ÖNSÖZ 

 

Kendi yaĢamımda bana tanınmıĢ büyük bir Ģans olarak değerlendirdiğim ve birçok 

deneyim, bilgi, birikimler edinmemi sağlayan bu tez sürecinde, yanımda olan ve 

bana destek veren pek çok kiĢi oldu. Her birinin ismini burada anmak ve kendilerine 

teĢekkürlerimi sunmak isterim. 

Öncelikle, bu süreçte bana güvenen, düĢüncelerime yeni fikirler katarak araĢtırma 

süreci içerisinde farklı bakıĢ açıları geliĢtirmemi sağlayan, titiz değerlendirmeleri ve 

yapıcı önerileriyle herzaman beni cesaretlendiren çok değerli hocam ve tez 

danıĢmanım Yard. Doç. Dr. Ilgın Gökler‟e, akademik yaĢamım ve araĢtırma süreci 

boyunca göstermiĢ olduğu ilgisi ve desteği için kendisine çok teĢekkür ederim. 

Ayrıca yapmıĢ bulunduğum çalıĢmam üzerine yapıcı eleĢtirilerde bulunan ve farklı 

bakıĢ açılarını benimle paylaĢan jüri üyelerim Yard. Doç. Dr. Ġdil Balkan ile Yard. 

Doç. Dr. Banu Yılmaz‟a da teĢekkürlerimi sunarım. 

9-12 yaĢ aralığı ile sınırlandırılarak, çocuklarda depresyon belirtilerinin 

yordanmasında yaĢanmıĢ olumsuz olaylar, algılanan anne-baba tutumu, öğrenilmiĢ 

çaresizlik ve umutsuzluğun rolünü inceleyen araĢtırmamı gerçekleĢtirebilmem için 

yardımlarını esirgemeyen Maltepe, Sultanbeyli, Kartal ve Kadıköy belediyelerine 

bağlı bulunan üç farklı sosyo-ekonomik kesimde yer alan okulların müdürleri Sayın 

Mustafa Cici, Sayın Mevlüt Yüksel, Sayın Kenan Yıldız, Sayın Harun Yazar ve 

Sayın Habib TaĢören‟e teĢekürlerimi bir borç bilirim. AraĢtırma süreci boyunca veri 

toplama aĢamasında her zaman desteğini sağlayan bu okulların 3., 4., 5. ve 6. sınıf 

öğretmenleri ile rehber öğretmenlerine de teĢekkürlerimi sunarım.  



 
 

Akademik yaĢamımla birlikte yürütmüĢ olduğum mesleki hayatımda her türlü 

desteğini üzerimden esirgemeyen ve beni araĢtırmam üzerine cesaretlendiren, 

psikoloji alanındaki bilgilerimi yeni deneyimlerle zenginleĢtirerek farklı bakıĢ açıları 

kazandıran Sayın Çiğdem Kocaman ile çocukların psiko-sosyal geliĢimleri üzerine 

uzmanlaĢmıĢ eğitimci arkadaĢlarımın hepsine çok teĢekkür ederim.  

Her zaman bilgilerini ve fikirlerini benimle paylaĢmaya açık olan, gerektiği her an 

yardım ve desteğini benden esirgemeyen, sıcak, içten ve samimi dostluğu ile bana 

güven veren, akademik yaĢamım boyunca baĢarılı olmam için çok büyük manevi 

destek sağlayan ve hayatımda çok önemli bir yeri olan canım kuzenim Berna Özel 

Kabaoğlu‟na da çok teĢekkür ederim.  

TanıĢtığım ilk günden beri, içten, özverili, yapıcı ve samimi dostluğu ile yaĢamımda 

olan, tezimin her aĢamasında fikirlerimi samimiyetle dinleyen ve kendi görüĢleri ile 

yaratıcılığımı geliĢtirmemi sağlayan, tez savunma günümde baĢarımı, sevincimi ve 

heyecanımı paylaĢan canım arkadaĢım Pınar Mermi‟ye çok teĢekkür ederim.  

Psikoloji eğitimime baĢladığım ilk günden bu yana Maltepe Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji 

Yüksek Lisans programında yer alan ve psikolog kimliğimi kazanmamda büyük rol 

oynayan, bilgilerini, deneyimlerini, araĢtırmalarını ve fikirlerini benimle 

paylaĢmaktan çekinmeyen değerli hocam Yard. Doç Dr. Bayhan Üge ile diğer tüm 

değerli hocalarıma teĢekkürlerimi sunarım. 



 
 

Son olarak, bilime ve araĢtırmaya büyük değer veren, araĢtırıcı ruhumun 

geliĢmesinde önüme çıkan her türlü fırsatı objektif kararlar ile değerlendirebilmemde 

yardımcı olan, hem akademik yaĢamım hem de tez sürecim boyunca karĢıma çıkan 

engelleri aĢabilmem için her türlü destek ve olanağı sağlayan biricik annem, babam 

ve ablama her Ģeyden önce bana olan inançları ve güvenleri için çok ama çok 

teĢekkür ederim. 
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BÖLÜM 1 

GĠRĠġ 

Depresyon, kiĢinin kendi yaĢam olayları ile geleceğini olumsuz Ģekilde 

değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan ve yaĢam kalitesini önemli derecede etkileyen 

psikolojik bir rahatsızlıktır (Köknel, 1989). Çocuklarda görülen depresyon ile ilgili 

çalıĢmalarda, çocuğun yaĢamıyla doğrudan iliĢkili olumsuz tutumlar, çarpıtılmıĢ 

duygu, düĢünce ve algıların depresyonun nedenleri arasında yer aldığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır (Malmquist, 1971; Pearce, 1977; Poznansky ve Zrull 1970; Weinberg ve 

ark., 1973). Çocuğun olumsuz yaĢam deneyimleri, kendisi ve yaĢama yönelik 

algılarını düzenleyen olumsuz bazı Ģema ve inançların oluĢmasına neden olmaktadır. 

Olumsuz düĢüncelere temel oluĢturan bu Ģema ve inançlar, zaman içerisinde çocuğun 

davranıĢlarını ve duygu durumunu da önemli derecede etkilemektedir (Karaca ve 

AĢkın, 1996). Bu nedenle çocuğun olumsuz yaĢam olayları karĢısında yaĢadığı 

zorluklarla baĢa çıkabilmede kendisini yetersiz hissetmesi, geleceğe yönelik 

umutsuzluk ve çaresizlik duyguları yaĢamasına neden olmakta ve depresyon yaĢama 

riskini de arttırmaktadır (Yerlikaya, 2006). 

Çocukluk yıllarında temel bakım veren kiĢilerle sağlıklı iliĢkilerin kurulamaması ve 

güven duygusunun eksik yaĢanması sonucunda, çocuğun birçok alanda kendisini 

baĢarısız hissettiği ve yaĢantılarını olumsuz yaĢam deneyimleri olarak algıladığı 

görülmektedir. Bu nedenle çocuğun yaĢamında öncelik taĢıyan anne-baba ile 
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kurduğu iliĢkinin sağlıksız olması, çocuğu depresyona yatkın duruma 

getirebilmektedir (Aysev, 1992). Anne-babası ile güven temelli bir iliĢki 

geliĢtiremeyen çocuğun, bir yandan olumsuz kiĢilik özellikleri geliĢtirdiği, bir 

yandan da kendi benliğine ve çevresinde olup bitenlere yönelik algılarında 

bozulmalar ortaya çıktığı görülmektedir (Aslan, 1992).  

Anne-baba tutumları ile ilgili yapılmıĢ olan çalıĢmalarda (örn., Maccoby ve Martin, 

1983), ailesinden gördüğü destek ya da baskının çocuğun duygusal süreçlerini farklı 

Ģekilde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Destekleyici anne-babaların çocukları ile 

baskıcı anne-babaların çocuklarının duygusal süreçlerinde ki farklılıklar ise, aile içi 

iliĢkiler, arkadaĢlık iliĢkileri ve akademik baĢarı gibi çocuğun yaĢamının pek çok 

alanında kendisi üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkiler olarak açıklanmaktadır. 

Aile içerisinde anne ve babasından destek, ilgi ve sevgi gören çocuk duygusal olarak 

mutlu, giriĢken, kendini ifade edebilme becerileri geliĢmiĢ ve sosyal iliĢkilerindeki 

bağları kuvvetli olan bir birey olarak yetiĢmektedir. Dolayısıyla aile içinde baskı ile 

katı otorite gören çocuk ise, anne ve babasının tutumlarından etkilenerek mutsuz, içe 

dönük bir çocuk olarak büyümekte olup, bunun sonucunda kendisini açıkça ifade 

edememekte ve sosyal uyum problemleri yaĢamaktadır (Beyaztürk, Anlıak ve 

Dinçer, 2007; Sucuoğlu ve Çiftçi, 2003). Bu durumda, anne ve babası tarafından 

baskı gören ve ailesinin ilgisini yeteri kadar hissedemeyen çocuğun duygusal 

süreçlerinin olumsuz yönde farklılaĢması sonucunda ise, çocuklarda çeĢitli 

bunalımların, depresif durumların, umutsuzluğun, kendisini çaresiz hissetmenin ve 

yüksek düzeyde kaygının yaĢandığı görülmektedir (Miller, 2002).   

GeliĢimsel evreler içerinde değerlendirildiğinde, çocuğun olumsuz yaĢantılarının, 

duygu ve davranıĢlarının, algılanan anne-baba tutumları ile doğrudan bir iliĢkisinin 
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olduğu yönünde bulgular söz konusudur (Aslan, 1992; Bayraktar, 1998; Cardinali ve 

D‟allura, 2001; Lindenfield, 1997; Maccoby ve Martin 1983).  Bu araĢtırmanın 

örneklemini oluĢturan 9-12 yaĢ arası çocukların içinde bulundukları geliĢim dönemi, 

Erikson (1984) tarafından „„çalıĢıp baĢarmaya karĢı aĢağılık duygusunu geliĢtirme‟‟ 

olarak tanımlanmaktadır. Özellikle duygusal potansiyelin ağırlık kazandığı 9-12 

yaĢları arasında çocuğun bu evreyi geliĢimini destekleyecek yönde tamamlayıp 

tamamlayamamasında anne-baba tutumları oldukça belirleyici bir rol oynamaktadır. 

Olumsuz anne-baba tutumları çocukta özgüven eksikliğine yol açabilmektedir 

(Erdoğdu, 2006). Özgüveni düĢük olan çocukların ise, depresif tutumlar 

sergiledikleri, özümsedikleri baĢarısızlık sonucunda bugüne ve geleceğe karĢı 

umutsuz düĢünceler geliĢtirdikleri ve öğrenilmiĢ çaresizlik yaĢadıkları görülmektedir 

(Sowa, 1992). Çocuğun olumsuz olaylar karĢısında kendisini çaresiz hissetmesi ve 

olaylara bakıĢ açısında umut düzeyinin azalması sonucunda, depresyon belirtilerinin 

ortaya çıktığı görülmektedir (EkĢi, 1999; Kamen ve Seligman, 1987). 

Bu araĢtırmanın temel amacı, 9-12 yaĢ arası çocuklarda depresyon belirtilerinin 

yordanmasında yaĢanmıĢ olumsuz olaylar, algılanan anne-baba tutumu, öğrenilmiĢ 

çaresizlik ve umutsuzluğun rolünün incelenmesidir. Dolayısıyla, giriĢ bölümünde 

çalıĢmanın bu Ģekilde yapılandırılmasına yön veren yazın bilgisi sunulmaya 

çalıĢılacaktır. Bu amaçla, ilk olarak, çocuklarda depresyon konusu ele alınacak, 

çocukluk depresyonunun açıklanmasında önemli katkısı olan öğrenilmiĢ çaresizlik ve 

umutsuzluk kavramlarına değinilerek, bu kavramlar kuramsal modeller üzerinden 

açıklanmaya çalıĢılacaktır. Ardından depresyon belirtilerinin görülmesinde rolü 

olduğu düĢünülen anne-baba tutumları ve olumsuz yaĢam olayları ile ilgili bilimsel 

açıklamalara yer verilecektir. 
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1.1. Çocuklarda Depresyon  

 

Depresyon, çocukların yaĢamında çok önemli ve hayati etkiler yaratan olumsuz, 

kaygılı ruh halinin patolojik adı olarak tanımlanabilmektedir (EkĢi, 1999). Çocukta 

olumsuz etkiler yaratan depresyon, çocuğun okul, aile ve arkadaĢ iliĢkilerini de 

olumsuz yönde etkilemektedir (Miller, 2002). Yapılan araĢtırmalara bakıldığında, 

çocukların depresyon yaĢayabileceğine dair çalıĢmaların 1970 yılından sonra 

yapıldığı görülmektedir (Malmquist, 1971; Pearce, 1977; Poznansky ve Zrull, 1970; 

Weinberg ve ark., 1973). Çocukluk depresyonu ile ilgili araĢtırmalara bu kadar geç 

baĢlanılmasının nedeni ise, ilk baĢlarda çocuklarda geliĢmemiĢ süper egonun 

depresyon geliĢimine izin vermeyeceğinin düĢünülüyor olmasıdır (ġenol.ġener ve 

Karacan, 1996). Bu düĢünce, 1970 yılında Avrupa Psikiyatri Birliği‟nin 

Stockholm‟daki 4. Kongresinde değiĢikliğe uğrayarak çocukluk çağındaki 

depresyonun, çocuk ve ergen ruhsal bozukluklarının belirgin bir kısmını oluĢturduğu 

kabul edilmiĢtir (Weller ve Weller, 1991). Çocuklukta görülen depresyon belirtileri 

ile yapılan çalıĢmaların sonucunda ise, affektif bozukluklardan majör depresyonun 

bebeklikten itibaren görülmeye baĢlandığı sonucuna varılmıĢ bulunulmaktadır (ġenol 

ve ark., 1996). 

 

Çocuğun depresyona girebilmesinde rol oynayan ve önemle üzerinde durulan aile 

yapıları incelendiğinde iki tip aile iliĢki durumu ön plana çıkmaktadır. Birinci aile 

yapısında, depresif belirtiler gösteren çocuk ailede herkes tarafından istenilmeyen 

davranıĢları yapan birey olarak görülmektedir. Ġkinci aile yapısına bakıldığında ise, 

depresif belirtiler gösteren çocuk sorunlu davranıĢlar gösteren ebeveyn ile patolojik 

bir iliĢki içine çekilerek anne-babadan bağımsızlaĢması önlenmektedir (EkĢi, 1999).    
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Çocukluk dönemindeki depresyon, oyun çağı ve okul çağı depresyonu olarak farklı 

Ģekillerde incelenmektedir. Farklı Ģekilde incelenmesinin nedeni ise, bu iki dönemde 

görülen depresyonun nedenlerinin, belirtilerinin ve tedavilerinin birbirinden farklı 

olmasından kaynaklanmaktadır (Kaplan ve Sadock, 1988). Oyun çağı döneminde 

yaĢanan depresyonun nedeni anne yoksunluğu, ilgisiz ve kayıtsız anne-baba 

tutumlarına dayandırılırken, okul çağı döneminde yaĢanan depresyonun nedeni ise 

olumsuz anne-baba tutumları, sosyal iliĢkilerde baĢarısızlık ve çaresizlik hissinin 

yoğun Ģekilde yaĢandığı yönünde düĢünülmektedir (Ryder, 1995). Oyun çağından 

okul çağına geçildiğinde çocuk, ilk kez karĢılaĢtığı problemlerle baĢa çıkmada 

zorlanabilmekte ve gerekli yardımı çevresinden göremeyebilmektedir. Depresyon 

yaĢayan okul çağındaki çocuk, yakınları ve öğretmenleri tarafından sürekli davranıĢ 

sorunları olan ve okulda baĢarısız olarak nitelendirilen bir çocuk olarak 

gözlemlenmektedir. Çocuk bu dönemde ruhsal sıkıntısını bedensel yakınmalarla 

anlatmaya çalıĢmaktadır. Bu nedenle ayırıcı tanıda zeka geriliği, öğrenme zorlukları, 

kaygı ve davranım bozuklukları da düĢünülerek, her bir bozukluğa özgü belirtiler 

titizlikle tarandıktan sonra depresyon tanısının konulmasına dikkat edilmesi 

gerekmektedir (ġenol ve ark., 1996). Bunun yanı sıra okul çağı çocuğunun bu 

dönemde yaĢayabileceği ayrılma anksiyetesi, çocuğun ihmal ve istismarı, uyum 

bozuklukları, anne-baba boĢanmaları, aileden yakın birinin kaybı, organik 

nedenlerden kaynaklı infeksiyonlar, nörolojik ve endokrin bozukluklar ile ilaçlara 

bağlı olarak ortaya çıkan psikiyatrik belirtiler önemle göz önünde bulundurulmalıdır 

(Özatalay, 1995). Tüm bu bilgiler ıĢığı altında, çocukların depresyon yaĢamasına 

neden olabilecek durumlar farklı nedenlere dayandırılsa bile, çocuklukta görülen 

depresyon belirtilerini saptamak için ayrı ölçütler kullanılmadığı görülmektedir. Bu 

nedenle yetiĢkinlerde görülen depresyon belirtileri çocuklar içinde geçerli kabul 
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edilmektedir (APA, 1994). Çocuk ve yetiĢkin depresyonu birlikte incelendiğinde, 

çocuklukta atlatılan depresif evrenin tek ya da az sayıda olduğu, yaĢ arttıkça atlatılan 

depresif evrenin de yaĢla birlikte paralel olarak artabileceği görülmektedir (Özatalay, 

1995). Tüm bu bilgiler dikkate alındığında, depresif belirtiler gösteren bir çocuğa 

kısa sürede depresyon tanısının konulmasının yanıltıcı olabileceğinin öneminin göz 

ardı edilmemesi gerekmektedir (Kashani ve Sherman, 1988). 

1.1.1. Çocuklarda Görülen Depresyon Belirtileri 

Klinik bir bozukluk olarak ele alınan depresyon, özellikle çocuklukta yaĢanan 

yoksunluk süreci sonunda ortaya çıkan tepkisel bir affektif durum olarak da 

tanımlanabilmektedir (Erdoğan, 2002). Bu durumda bir çocuğun depresyon 

atlattığının anlaĢılabilmesi için DSM IV‟te ve ICD 10‟ da belirtilen tanı ölçütleri, 

klinik alanda depresyon tanısının koyulabilmesine yardımcı olmaktadır (APA, 1994).  
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Çizelge 1.1. DSM IV -Majör Depresyon Tanı Kriterleri  

A. Ġki haftalık dönem içinde, daha önceki iĢlevsellik düzeyinde bir değiĢiklik olması ile 

birlikte aĢağıdaki belirtiden beĢi ya da daha fazlasının bulunmuĢ olması; en az birinin (1) 

depresif duygudurum ya da (2) ilgi kaybı ya da zevk alamama olması gerekir. 

1. Hastanın kendisinin bildirimi ya da baĢkalarının gözlemlemesiyle belirli, hemen her 

gün, gün boyu süren depresif duygudurum (çocuk ve ergenlerde irritabl duygudurum 

olabilir) 

2. Hemen her gün, gün boyu süren tüm etkinliklere ya da bu etkinliklerin çoğuna karĢı 

belirgin bir ilgi azalması ya da eskisi gibi zevk alamama 

3. Diyet yapmadığı halde önemli derecede kilo değiĢikliği (azalma ya da artma), 

örneğin bir ayda vücut ağırlığının %5‟inden fazlası kadar değiĢiklik; ya da iĢtah 

azalmıĢ veya artmıĢ olması (çocuklarda beklenen kilo alımının olmaması) 

4. Hemen her gün uykusuzluk ya da aĢırı uyuma 

5. Hemen her gün baĢkalarınca da gözlenebilir bir psikomotor ajitasyon ya da 

reterdasyonun varlığı 

6. Hemen her gün yorgunluk, bitkinlik ya da enerjisizliğin varlığı 

7. Hemen her gün değersizlik, aĢırı ya da uygun olmayan suçluluk duyguları (hezeyan 

düzeyinde olabilir) 

8. Hemen her gün düĢüncelerini bir konuya yoğunlaĢtırma yetisinde azalma, kararsızlık 

9. Yineleyici ölüm ve intihar düĢünceleri, intihar tasarı ya da giriĢimi 

B. Bu belirtiler karma bir episodun tanı ölçütlerini karĢılamamaktadır. 

C. Bu belirtiler klinik açıdan belli bir sıkıntıya ya da toplumsal mesleki ve önemli diğer 

iĢlevsel alanlarda bozulmaya neden olmaktadır. 

D. Bu belirtiler bir madde kullanımının ya da genel tıbbi bir durumun etkilerine bağlı 

değildir. 

E. Bu belirtiler yas ile daha iyi açıklanamaz. Yani sevilen birinin kaybından sonra ise, iki 

aydan daha uzun sürmekte ya da belirgin iĢlevsel bozulma, değersizlik düĢünceleriyle 

hastalık düzeyinde uğraĢma, intihar düĢünceleri, psikotik belirtiler ya psikomotor 

reterdasyon bulunmaktadır. 

Kaynak: American Psychiatric Association, (1994). Diagnostic and statistical of mental disorders, (4. Edition). 

Washington, DC: Author. 
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Depresyon yaĢayan çocuk içinde bulunduğu süreçte tanımlayamadığı bir sıkıntı 

halindedir. Depresif belirtiler gösteren çocuk, bağırma ya da ağlama gibi aĢırı hassas, 

alıngan ve abartılı tepkiler gösterebilmektedir (Aysev ve Taner, 2007). Çocukluk 

depresyonuna ait bu temel belirtilerin yanı sıra, çocukluk depresyonunun diğer 

önemli belirtileri ise iĢlevsellik üzerinde görülmektedir. ĠĢlevsellikte bozulmalar, 

okul baĢarısının azalması, aile ve yaĢıtlarıyla iliĢkinin bozulması, alkol ve madde 

kullanımına yönelme, uzun süre konsantrasyon güçlüğü, anhedoni ve psikomotor 

reterdasyon bu konuda sıklıkla karĢılaĢılan problemler olarak ortaya çıkmaktadır 

(Yörükoğlu, 1996).  

 

Depresif durum yaĢayan çocuklarda en az iki haftalık bir süreçte süreğen bir Ģekilde 

görülen semptomlar düĢünce, duygu, davranıĢ ve fizyoloji bozuklukları olarak 

kendini gösterebilmektedir (Miller, 2002). Bu semptomlar aĢağıda sırasıyla ayrıntılı 

olarak açıklanmaktadır: 

 

 

 ġekil 1.1. Depresif Durum YaĢayan Çocuklarda Görülen Semptomlar 
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1.1.1.1. DüĢünce Bozuklukları  

Depresif çocuklar, düĢünce bozukluklarını depresyonun bir sonucu olarak 

yaĢamaktadırlar (Weller ve Weller, 1991). DüĢünce bozukluklarına temel olan 

olumsuz aile ortamında büyüyen çocuklar ise kendi içlerine yönelerek kiĢisel 

özellikleri ve sosyal konumları ile uğraĢmaya baĢlamaktadırlar (Duru, 1995). 

Örneğin davranıĢsal inhibisyonu olduğu, utangaç olduğu, anksiyöz olduğu, 

bulunduğu ortamda popüler olmadığı, kendine güvensiz olduğu ile ilgili sürekli 

düĢünce uğraĢları olan çocuklarda depresyon riski arttığı görülmektedir (Erdoğan, 

2002). Depresyon yaĢayan çocukların kendilerine, çevrelerine ve yaĢama yönelik 

algılarında bozulmalar olmaktadır. Bu algılar, yaĢanan olumsuz olaylar karĢısında 

objektif neden-sonuç iliĢkisinden çarptırılarak „„Benim beceriksizliğim, benim 

aptallığım, benim baĢarısızlığım yüzünden‟‟ Ģeklinde bireyin kendisine yüklemeler 

yapmasına neden olmaktadır (Yalom, 2006). Birey bu yüklemeleri her zaman kendisi 

üzerine de yapmayabilmektedir. Depresif kiĢiler tarafından bu yüklemeler bazen 

kadere bağlı olarak açıklanırken bazen de çevreye atfettirilmektedir (Seligman, 

2007). Gerçek neden-sonuç iliĢkisinden ayrılarak olayları bireyin kendi algıladığı 

Ģekilde, nedenlerini ise kadere, çevresine ve kendisine atfettirmesi durumu biliĢsel 

(kognitif) çarpıtmalar olarak açıklanmaktadır (Beck, Epstein ve Harrinson, 1983). 

Depresyonla alakalı olan bu biliĢsel çarpıtmalar, otomatik negatif düĢünceler olarak 

da tanımlanabilmektedir. Otomatik negatif düĢünceler; duygusal yaĢamlarında sıkıntı 

yaĢayan bireylerin akıllarının büyük çoğunluğunu iĢgal eden olumsuz düĢünce ve 

imgeleri ifade etmektedir (Beck, 1979). Bu olumsuz düĢünceler, çocuklarda 

kendisinin kimse tarafından sevilmediği, sorumlulukların kendisine fazla geldiği, 

baĢarısız bir kiĢiliğe sahip olduğu inancını oluĢturmaktadır (Bakırcıoğlu, 2002).             
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Bu nedenle depresif belirtiler gösteren çocukların bakıĢ açısı her zaman gerçek 

durumlarla bağlantılı olarak görülmemektedir. (Miller, 2002).  

Genellikle üzüntülü bir ruh hali içerisinde olan bu çocuklar kendi güç ve 

yeteneklerini azımsayarak olumsuz deneyimlerini daha çok hatırlamaktadırlar. Bu 

durumda olaylara verilen anlamların depresyonu oluĢturduğu ve bu yüklemelerin 

kronikleĢmiĢ bir süreç içerisine yayılmasıyla depresyonun geliĢtiği görülmektedir 

(Roth, 1999). Bu nedenlerden dolayı biliĢsel psikologlar depresif durum gösteren 

kiĢilerde yaĢantılara yüklenen anlamları önemsemektedirler (Beck ve ark., 1983; 

Seligman, 2007).  

BiliĢsel psikolog olan Aaron Beck, depresif belirtiler gösteren çocukların mantıksız 

düĢünme biçimlerine dikkat çekmektedir (Beck, 1979). Bu mantıksız düĢünceler 

“keyfi çıkarsama, seçilmiĢ özetleme, aĢırı genelleme, kiĢiselleĢtirme, aĢırı büyütme 

ve aĢırı küçültme, ya hep ya hiç tarzı düĢünme” baĢlıkları altında açıklanmaktadır:  

Keyfi Çıkarsama: Depresif belirtiler gösteren okul çağı çocuğu sınıfın en baĢarısız 

öğrencisinin kendisi olduğunu düĢünmektedir (Beck, 1979; Yalom, 2006). 

SeçilmiĢ Özetleme: Çocuk bu süreç içerisinde okuldan nefret etmeye baĢlayarak 

okulla ilgili bu olumsuz duygularını okulda hiç arkadaĢının olmamasına 

bağlamaktadır (Beck, 1979; Wright, Thase ve Beck, 1992). 

AĢırı Genelleme: Çocuk bu süreçte kimse tarafından sevilmediğini düĢünmektedir           

(Beck, 1979; Yalom, 2006). 
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KiĢiselleĢtirme: Çocuk bu dönem içerisinde okulda gösterdiği baĢarısızlık için 

kendini suçlamaktadır (Miller, 2002).  

AĢırı Büyütme ve AĢırı Küçültme: Bu düĢünce sürecinde kötümserlik ön plana 

çıkmakta olup çocuk baĢarılarını görmezden gelmeye baĢlayarak baĢarısızlıkları 

üzerine odaklanmaktadır. Örneğin, çocuk baĢarılı olduğu derslerini göz ardı ederken 

baĢarısız olduğu derslerini ise takıntı haline getirmektedir (Miller, 2002). 

Ya Hep Ya Hiç Tarzı DüĢünme: Çocuğun bu süreçte hep baĢarılı olma ya da hiç 

baĢaramama gibi iki uç noktada yer alan düĢünceleri bulunmaktadır. Bu düĢüncelere 

hakim olması nedeniyle de çocuk, olayları değerlendirirken kesin ve katı sonuçlara 

varmaktadır (Beck, 1979; Yalom, 2006). 

1.1.1.2. Duygusal Sorunlar 

Depresif durumun en belirgin özelliği, çocuğun her gün moral bozukluğu yaĢıyor 

olmasıdır (Miller, 2002). Moral bozukluğu yaĢayan çocuklarda ise görülen yersiz 

ağlama krizleri depresyon belirtilerinden bir tanesidir. Ağlama krizi yaĢayan çocuğun 

düĢüncelerinde ki çarpıtılmalar ve bozulmalar onun duygularını da olumsuz yönde 

etkilemiĢ olmaktadır. Bu nedenle düĢüncede oluĢan bozulmalar, duygularda oluĢan 

bozulmalara neden olmaktadır (Beck, 1979).  Bu süreçte çocuk eğlenceli 

faaliyetlerden de zevk almamaktadır. YapmıĢ olduğu faaliyetlerden zevk almayan 

çocuğun yüz ifadesi hep mutsuzdur ve çevresinde mutlu olaylar yaĢanıyor olsa bile 

çocuğun üzüntülü ruh hali değiĢmemektedir (Miller, 2002). 
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1.1.1.3 . DavranıĢsal Sorunlar 

 

Depresif durum sırasında çocuğun, kendisini sürekli huzursuz ve rahatsız hissetmesi 

nedeniyle psikomotor ajitasyon ya da klasik uyuĢukluk, pasif davranıĢlar ve 

motivasyon eksikliği yaĢadığı görülmektedir. Tüm bunlar ise çocuğun psikomotor 

geciktirme durumu yaĢamasına neden olmaktadır (Miller, 2002).  Depresyon tanısı 

konulan çocuklarda, tanı konulmadan önce görülen davranıĢ bozukluklarının dikkatle 

izlenmesi de büyük önem taĢımaktadır (Aysev ve Taner, 2007). Depresif çocuklarda 

günlük hayatı yaĢamada sıkıntı verici davranıĢlar görülürken, aynı zamanda somatik 

yakınmalarının olması da dikkat çekmektedir (Karaca ve AĢkın, 1996). Çocuğun 

evden dıĢarı çıkmak istememesi, hiçbir Ģeyle ilgilenmemesi, moralinin sürekli bozuk 

olması ve mutsuzluk ifade eden tutumlar depresif çocuklarda sıklıkla karĢılaĢılan 

bozulmuĢ davranıĢlardır. KonuĢmama durumları (mutizm), ağlama krizleri, donuk, 

kararmıĢ ve mutsuz yüz ifadeleri ise depresif çocukların karakteristik yüz ifadelerini 

oluĢturmaktadır.  Bu özelliklerin yanı sıra depresif çocukların, sürekli olarak 

kendilerini yorgun ve halsiz hissetme, baĢ ve karın ağrısı yaĢama gibi bedensel 

yakınmalarda bulunarak mutsuz ruh hallerini de somatikleĢtirdikleri görülmektedir 

(Erdoğan, 2002).  

 

1.1.1.4 .   Fizyolojik Sorunlar 

Depresif çocuklarda görülen ana fizyolojik iĢlev bozuklukları, depresyonun sadece 

çevresel etkilerden kaynaklanmadığını, biyolojik etkilerin de söz konusu olduğunu 

göstermektedir (Miller, 2002).  
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Çocuklarda depresyonun fizyolojik belirtileri; uykusuzluk, erken uyanma, kilo kaybı, 

kilo alamama ya da kilo alma, iĢtahsızlıktır (ġenol ve ark., 1996). Fizyolojik olarak 

görülebilen semptomlardan bir diğeri de aĢırı yorgunluk ve bitkinlik halidir. Bu 

rahatsızlık süreci içerisinde, çocuklarda sürekli kendisinin yorgun olduğunu 

düĢünme, günlük yaĢama iliĢkin motivasyonu sağlayamama ve vücudunda Ģiddetli 

ağrı ve sızılar hissettiği görülmektedir (Miller, 2002). 

1.1.2. Depresyonu Açıklayan Kuramsal Modeller 

 

Depresyon, günlük yaĢantının her alanında aksaklıklara neden olan ve hem çocuğa 

hem de çocuğun yaĢamına önemli derecede zarar veren ciddi bir rahatsızlıktır 

(Karaca ve AĢkın, 1996). YaĢam kalitesini olumsuz Ģekilde etkileyen depresyon ile 

ilgili nedenleri araĢtıran ve hem araĢtırmalara hem de tedavi yöntemlerine önemli 

bilgiler sağlayan modeller aĢağıda açıklanmıĢ bulunmaktadır: 

 

 

1.1.2.1      Beck’in BiliĢsel-DavranıĢsal Modeli 

Depresyonun ortaya çıkmasında, yaĢam olaylarının biliĢsel olarak yanlıĢ 

öğretilmesinin büyük rolü olduğunu ileri süren Beck (1979), bu modelin çekirdeğini 

biliĢsel üçlü (kognitif triad) olarak açıkladığı üç farklı öğrenme türü üzerinde 

yoğunlaĢtırmaktadır. BiliĢsel-davranıĢçı modeli açıklayan bu üç farklı öğrenme 

türünden ilki, kiĢinin kendisini olumsuz olarak değerlendirmesidir. Bu süreçte kiĢi 

kendisinin kötü bir insan olduğu için baĢına kötü olayların geldiğini düĢünmektedir 

(Güleç, 1993).  
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Öğrenme türlerinden ikincisi ise, kiĢinin kendi tecrübelerini yetersiz görmesi olarak 

açıklanmaktadır (Beck ve ark., 1983). Bu süreç içerisinde birey, çevresindeki 

olayların sürekli olarak kötü geliĢmesini kendi beceriksizliğine bağlamaktadır (Ġlkay, 

Samsuk, Tosun ve Sayrun, 2002). Üçüncü bir öğrenme türü olarak ise Beck, kiĢinin 

geleceğe olumsuz bakma düĢünceleri üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Bu süreçte kiĢiler 

her Ģeyin ileride daha da kötü olacağını düĢünmektedirler (Beck ve ark., 1983).  

BiliĢsel Psikoterapi‟nin kurucusu olan Beck‟e (1979) göre, depresyon yaĢayan 

kiĢilerin davranıĢlarına, bu üç öğrenme modeli temel olmaktadır. Bu üç öğrenme türü 

daha detaylı bir Ģekilde incelendiğinde ise, depresyonun nedenlerini açıklayan üç 

önemli kavram ortaya çıkmaktadır. Bu kavramlardan ilki olan „„biliĢsel üçgen‟‟, 

kiĢinin benliğine, geleceğine ve çevresine iliĢkin olumsuz tutumları içermektedir. Bu 

olumsuz tutumlara göre birey, kendisinin içinde bulunduğu duruma yardım 

edebilecek kimsenin olmadığı inancını benimsemekte ve gelecekten umudunun 

olmadığını düĢünmektedir. Bu düĢüncelere hakim olan bireyler, yaĢamının birçok 

alanında karĢılaĢtığını düĢündüğü zorluklarla baĢa çıkmada kendisini yetersiz ve 

güçsüz hissetmektedirler (Beck ve ark., 1983). „„Sessiz kabulleniĢler‟‟ kavramı 

içerisinde açıklanmaya çalıĢılan depresyonun bir diğer nedeni ise; kiĢinin kendisinin 

de açıklamada zorlandığı gerçek dıĢı inançlar ve kurallardır. Birey, gösterdiği 

depresif davranıĢlarının nedenini bu inanç ve kurallara bağlamaktadır. Son olarak 

„„biliĢsel hatalar‟‟ kavramı ise, bireyin düĢünce biçimindeki ve zihinsel iĢleyiĢindeki 

çarpıtmaları depresyonun nedenleri arasında açıklamaktadır (Beck, 1979). Buna göre 

depresyonda sık görülen biliĢsel çarpıtmalar; özsaygının azalması, kayıp duygusu, 

mahrum olma düĢüncesi, kendini eleĢtirme, kendini yerme ve suçlama, kendini 

uyarma ve kendine hükmetme, intihar düĢünceleri olmak üzere altı ana baĢlık altında 

incelenebilmektedir (Erdoğan, 2002).  
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BiliĢsel çarpıtmalar sonucunda Beck, davranıĢ-sonuç (etki-tepki) zinciri arasında 

keyfi çıkarım, seçici soyutlama, aĢırı genelleme, abartma ve küçümseme gibi 

düĢüncede oluĢan otomatik biliĢsel kalıplar üzerinde durmaktadır (Beck ve ark., 

1983). OluĢan otomatik biliĢsel kalıplar nedeniyle de,  depresyon yaĢayan kiĢiler 

dünyayı depresif bir Ģema üzerinden değerlendirmektedirler (Ġlkay ve ark., 2002). 

Bireyin depresyon yaĢamasına neden olan olumsuz otomatik düĢünceler, kiĢinin 

edindiği tüm yaĢam deneyimlerini, kendisi ve geleceğiyle ilgili düĢüncelerini sürekli 

olarak yanlıĢ yorumlamasından kaynaklanmaktadır. Bu yanlıĢ yorumlamaların 

sonunda ise, birey kendisini yaĢamının her alanında baĢarısız olarak 

değerlendirirken, sosyal iliĢkilerinde de kendisi için önemli olan fırsatları kaçırdığını 

ve önemli kiĢileri kaybettiğini düĢünmektedir (MacLean, 1990). BaĢarısızlık hissinin 

bu kadar yoğun yaĢanması sonucunda ise, bireyin kendi amaçlarına ulaĢması için 

ihtiyacı olan motivasyon düzeyinde önemli derecede azalmanın olduğu ve yaĢamın 

her alanında baĢarısızlık elde edeceği düĢüncesinin ağır bastığı görülmektedir. 

(Karaca ve AĢkın, 1996). OluĢan bu tür olumsuz otomatik düĢünceler ise zamanla 

birey tarafından daha yoğun Ģekilde hissedilmeye baĢlanarak kiĢiyi bir kısırdöngü 

içerisine sürüklemektedir (Hawton, Salkovis, Kırk ve Clark, 1989). Depresif 

yakınmaları olan bireylerin yaĢadıkları kısır döngü ġekil 1.2‟de daha detaylı bir 

Ģekilde gösterilerek açıklanmıĢtır.  
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ġekil 1.2. Depresyonun BiliĢsel Modeli   

Kaynak: Hawton, K., Salkovis, P. M., Kırk, J. & Clark, D. M. (1989). Cognitive behavioral therapy for  

psychiatric problems: a practical guide. New York: Oxford University Press, p. 129-168. 
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1.1.2.2.  Depresyonun GeliĢiminde ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Modeli  

ÖğrenilmiĢ çaresizlik kavramı ilk kez Seligman ve arkadaĢları tarafından kullanılmıĢ 

olup, depresyonun açıklanmasına yardımcı olan en önemli psikoloji terimlerinden 

biri durumunu almıĢ bulunmaktadır (Seligman, 1975). 

„„ÖğrenilmiĢ çaresizlik, davranıĢı gerçekleĢtiren organizma tarafından sonuç 

olumsuz olduğunda ne olur sorusuna yanıt aramaktır‟‟ (Abramson, Seligman ve 

Teasdale, 1978, s. 52). Hovardaoğlu (1986, s.3) ise öğrenilmiĢ çaresizliği, „„bir 

organizmanın, davranıĢlarıyla olumsuz bir sonucu kontrol edebileceği halde bu 

sonucu kontrol etmek için gereken davranıĢları yapmaması ya da bu davranıĢları 

öğrenmede yetersiz kalması‟‟ olarak tanımlamaktadır. ÖğrenilmiĢ çaresizlik, 

engellenme karĢısında bireyin hiçbir uygun tepki ve davranıĢ göstermeden durduğu 

durumlar öğrenilmiĢ acizlik ve duygusal çöküntü kavramları ile de 

açıklanabilmektedir (Altuğ, 2004). ÖğrenilmiĢ çaresizlik, insan yaĢamını önemli 

derecede etkileyen olumsuz değiĢkenlerden biridir (Abramson ve ark., 1978). 

ÖğrenilmiĢ çaresizlik yaĢayan birey yaptığı davranıĢ ile davranıĢın sonunda beklenen 

sonuç arasında bir bağlantı kuramadığı için benzer durumlarda da yapması gereken 

davranıĢtan kaçınmaktadır (Cemalcılar, Canbeyli ve Sunar, 2003). DavranıĢtan 

kaçınma durumunda ise, defalarca kez karĢılaĢtığı olumsuz sonuç bireyin aklında 

pekiĢerek birey, öğrenilmiĢ çaresizliği yaĢamaya baĢlamaktadır (Seligman, 1975). 

ÖğrenilmiĢ çaresizlik modeline göre, birey bir davranıĢta bulunurken yaptığı 

davranıĢın sonucunun beklediği sonuçla aynı olmadığını görmektedir        

(Hovardaoğlu, 1986). Birden fazla Ģekilde deneyimlediği bu olumsuz yaĢantılar 

sonucunda birey, ortaya çıkan baĢarısızlığı öğrenmekte ve daha sonrasında uygun 
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yerde yapması gereken davranıĢı da yapmayarak baĢarısızlık duygusunu beslemeye 

devam etmektedir. Tüm bunların sonucunda da birey olayın sonucunu kontrol 

edemeyeceğini ve hep baĢarısız olacağını kendisine öğretmiĢ olmaktadır (Abramson 

ve ark., 1978). ÖğrenilmiĢ çaresizlik yaĢayan birey „„ben acizim, ben beceremem, 

ben yapamam‟‟ gibi olumsuz fikirleri bütün yaĢamına genellemekte ve baĢarılı 

olacağı alanlardaki yeteneklerini kullanmayı da reddetmektedir (Cemalcılar ve ark., 

2003). Bu düĢüncelerin ağır basması sonucunda ise, baĢarısızlık beklentisinin 

yükselmesi ve baĢarı üzerindeki umutsuzluğun artması sonucu kiĢi, duygusal 

çöküntüye düĢmekten kaçamamaktadır (Altuğ, 2004). ÖğrenilmiĢ çaresizliğin 

temelinde yer alan davranıĢ ve sonuç arasındaki bağımsızlığın ortaya çıkmasıyla 

birlikte geliĢen baskın baĢarısızlık duygusu depresif duygulara neden olurken, bu 

depresif duyguların kronik Ģekilde yaĢanması ise öğrenilmiĢ çaresizliğe yol 

açmaktadır (Karaca ve AĢkın, 1996). ÖğrenilmiĢ çaresizlik sonucu yaĢanan 

baĢarısızlık duygusu, bireylerin kendilerine yönelik benlik saygılarını ve geleceğe 

yönelik beklentilerini olumsuz olarak etkilemektedir (Erdoğdu, 2006). ÖğrenilmiĢ 

çaresizlik içindeki kiĢi, yaĢadığı olayların sonuçlarını kontrol etme ve problem 

çözme alanlarında kendisini yeterli hissedemediği için sorunlarla baĢa çıkabilme 

güçlerini kullanmaktan vazgeçerek depresyona girebilmektedir (Cemalcılar ve ark., 

2003). ġekil 1.3‟de öğrenilmiĢ çaresizliğin nedenleri ve depresyon ile öğrenilmiĢ 

çaresizlik arasındaki iliĢki somut olarak gösterilmektedir.  
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ġekil 1.3. ÖğrenilmiĢ Çaresizliğin Nedenleri ile Depresyon ve ÖğrenilmiĢ Çaresizlik 

Arasındaki ĠliĢki 

 

 

ÖğrenilmiĢ çaresizlik yaĢayan bir birey davranıĢsal, duygusal ve biliĢsel alanlarda da 

olumsuz olarak etkilenmektedir (Seligman, 2007).  ÖğrenilmiĢ çaresizliğin olumsuz 

olarak etkilediği bu üç alan, okula giden bir öğrenci örneği üzerinden açıklandığında, 

öğrenciler öğrenilmiĢ çaresizlik sonucu davranıĢsal boyutta pasif durma, okuldan 

kaçma ya da kolay çözüm yollarını seçme gibi davranıĢlar gösterirken, biliĢsel 

boyutta problem çözme becerilerinde gerileme görülebilmektedir. Bu öğrenciler 

duygusal boyutta ise öğrenilmiĢ çaresizliğin sonucu olarak depresyon 

yaĢayabilmektedirler (Gelir, 2009). 

 

Birey ilk baĢarma ve takdir görme duygusunu aile içerisinde yaĢamasından dolayı, 

bireyin öğrenilmiĢ çaresizlik yaĢamasında da en önemli etken ailesi ve yaĢadığı 

sosyal çevresi olmaktadır (Ersever, 1993). Çocuk ilk olumlu duyguları karĢısında aile 

üyeleri tarafından engellenme, katı tutumlar, katı otorite ve disiplin ile karĢılaĢtığı 
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takdirde baĢarabileceği iĢlerden de uzaklaĢmaya ve baĢarı odaklı davranıĢları 

yapmamaya baĢlamaktadır (Kaplan, 2003). Bu durum karĢısında çocuğun baĢarıdan 

uzaklaĢması, yaptığı davranıĢ ile davranıĢın sonucu arasında olumlu bir bağlantı 

kuramamıĢ olmasından kaynaklanmaktadır (Erdoğdu, 2006).  Literatür taramalarına 

bakıldığında bu konuyla ilgili yapılmıĢ olan araĢtırmalar da anne-baba tutumları ile 

öğrenilmiĢ çaresizlik arasındaki iliĢkiyi doğrular nitelikte olduğu görülmektedir. 

Polat (1986), otoriter ve demokratik olarak algılanan anne-baba tutumlarının cinsiyet 

ve çocuklardaki öğrenilmiĢ çaresizlik düzeyine etkisi ile ilgili yapmıĢ olduğu 

araĢtırmada, anne-babalarını otoriter olarak algılayan çocukların öğrenilmiĢ 

çaresizlik düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna varmıĢ bulunmaktadır. 

Oluklu‟nun (1997) lise öğrencilerinin öğrenilmiĢ çaresizlik düzeylerinin bazı 

değiĢkenler açısından incelenmesi ile ilgili yaptığı araĢtırmada demokratik tutuma 

sahip annelerin çocuklarının daha az öğrenilmiĢ çaresizlik yaĢadıkları sonucuna 

ulaĢtığı belirtilmektedir. ÖğrenilmiĢ çaresizlikle ilgili yapılan bir diğer araĢtırmada 

ise, öğrenilmiĢ çaresizliğin kiĢilerde çocukluktan itibaren geliĢmeye baĢladığı ve bu 

davranıĢla birlikte baĢarısızlık beklentisinin de arttığı gözlenmektedir (Kılıç, 1991). 

 

Tüm bu bilgiler ıĢığında, bu modelin, çaresizlik davranıĢının üç önemli özelliği 

üzerinde durduğu görülmektedir. Bunlar, “davranıĢ ile sonuç arasındaki 

bağımsızlık”, “pasif davranıĢ örüntüsü” ve “biliĢsel yapıdaki değiĢmelerdir”. Yapılan 

davranıĢ ile beklenen sonuç arasındaki bağımsızlık ve bunun sonucunda pasif kalma 

durumu biliĢsel yapıda olumsuz değiĢmelere neden olmakta ve bu durum da 

öğrenilmiĢ çaresizlik olarak açıklanmaktadır (Seligman ve Peterson, 1987).  
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Abramson ve arkadaĢları (1978), öğrenilmiĢ çaresizlikle ilgili yaptıkları 

araĢtırmalarında, çaresizlik davranıĢının nedenlerini açıklamada bu modelin eksik 

kaldığı yönünde sonuçlara ulaĢmıĢlardır. Bunun sonucunda da öğrenilmiĢ çaresizlik 

modelinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği ön plana çıkartılmıĢtır. Öne sürülen 

yeni öğrenilmiĢ çaresizlik modeli, biliĢsel yapıdaki değiĢmelerle ilgili yükleme 

kuramını temel alacak Ģekilde yeniden formüle edilmiĢ bulunmaktadır. 

 

Gözden geçirilmiĢ öğrenilmiĢ çaresizlik modeline göre, bireyin çaresizlik 

davranıĢları göstermesi için deneyimlediği olumsuz yaĢantılara üç tür yüklemede 

bulunması gerekmektedir (Sevim, 1995). Yüklemelerden bir tanesi gösterilen 

davranıĢla davranıĢın sonucu arasında görülen bağımsızlığın birey tarafından bireysel 

çaresizlik olarak algılanmasıdır. Bu yüklemede birey sadece kendisinin baĢarısız 

olduğuna inanmakta, baĢka insanların ise aynı durumla karĢı karĢıya kaldıklarında 

baĢarabileceklerini düĢünmektedir (Anderson, Horowitz ve French, 1983). 

ÖğrenilmiĢ çaresizlik yaĢayan bireylerin yapabileceği diğer ikinci bir yükleme ise 

yaptığı bir davranıĢın sonucunu kontrol etmede kendisinin yeteneksiz olduğunu 

düĢünmesidir. Birey bu yeteneksizliğini hayatının içindeki birçok alana genelleyerek 

kontrol algısındaki bozulma düzeyi ne kadar yüksek olursa öğrenilmiĢ çaresizlik 

düzeyinin ciddiyeti de o kadar yüksek olmaktadır (Seligman ve Peterson, 1987).            

Son olarak öğrenilmiĢ çaresizlik yaĢayan bireylerin yaptıkları diğer bir yükleme ise, 

davranıĢlarının sonuçlarını kontrol etmede kendilerini baĢarısız ve yetersiz olarak 

değerlendirmeleridir. Kendilerini baĢarısız ve yetersiz olarak gören bireylerde aynı 

zamanda kendilik değeri algısında da bozulmaların olduğu görülmektedir (Anderson 

ve ark., 1983).  
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Bireyin bu durumdan kurtulmasının tek çözümü ise, problemlerle baĢa çıkma gücünü 

arttırarak kendilik kavramının güçlendirmesi olarak belirtilmektedir (Altuğ, 2004). 

1.1.2.3. Depresyonun Umutsuzluk Modeli  

Beck, depresyonu açıklamada yardımcı olan psikoanalitik kuramı geliĢtirirken 

depresyon yaĢayan bireylerde kötümser düĢüncelere neden olan umutsuzluk kavramı 

üzerinde önemle durmuĢ ve umutsuzluğun ölçümü konusunda yoğun çalıĢmalar 

yapmıĢ bulunmaktadır (Beck, 1967). Beck‟in (1967) depresyon yaĢayan kiĢilerin 

psikoterapilerinde yaptığı gözlemlerde intihar eğilimi gösteren hastaların durumlarını 

umutsuzluk kavramı ile açıklarken, daha sonraları bu hastaların umutsuzluklarının 

biliĢsel çarpıtmalar, hatalı ve gerçekçi olmayan ön yargılardan kaynaklandığı 

sonucuna vardığı belirtilmektedir (Kaplan ve Sadock, 1988). Beck‟in umutsuzluk 

modelini destekleyici Ģekilde yapılmıĢ olan diğer araĢtırma bulgularında ise, erken 

çocuklukta zorlu ve çatıĢmalı yaĢantıların olması, katı, otoriter ve tutarsız anne-baba 

tutumlarının çocuklarda umutsuzluğa yol açtığı sonucuna ulaĢıldığı görülmektedir 

(Kaplan, 2003). Çocukların anne-babalarından alması gereken ve çocuklukta birinci 

gereksinim olarak tanımlanan sevginin çocuğa verilmemesi ya da çocuğun bu sevgiyi 

algılamamıĢ olması, bu çocukların depresyona girmeye daha çok yatkınlık 

gösterdiklerini ortaya koymaktadır (Velioğlu ve Peker, 1989). Beck‟in biliĢsel 

kuramı temel alınarak incelenen depresyona yatkın kiĢilerin, kendilerini, dıĢ dünyayı 

ve geleceklerini olumsuz olarak değerlendirdikleri sonucuna ulaĢılmıĢ 

bulunulmaktadır. Bu tür olumsuz düĢüncelerin yoğun Ģekilde ortaya çıkması 

sonucunda ise, bireylerin yaĢam alanlarındaki amaçlarına ulaĢabilmedeki umutlarını 
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da umutsuzluğa dönüĢtürmüĢ oldukları ve kendilerini çaresiz hissederek depresyon 

yaĢadıkları görülmektedir (Hovardaoğlu, 1986). 

 

Beck‟in biliĢsel kuramından esinlenen Abramson ve arkadaĢları (1978), depresyon 

ile öğrenilmiĢ çaresizlik arasındaki etkileĢimi yeniden inceleyerek depresyonun 

umutsuzluk modelini ortaya koymuĢ bulunmaktadırlar. Bu modele göre, birey 

olumsuz yaĢam olaylarıyla karĢılaĢtığında kendi yaĢamı ile ilgili kontrolü 

sağlayamadığını düĢünerek çaresizlik duygusunu yoğun bir Ģekilde yaĢamaya 

baĢlamaktadır. Kendi duygularını, olayların neden ve sonuçları ile çevresinde olup 

bitenlerin kontrolünü sağlayamayan kiĢinin, içsel-dıĢsal, değiĢmez-değiĢebilir, genel-

özel olmak üzere üç değiĢik nedensel boyutta umutsuzluk yaĢadığı görülmektedir.  

 

Depresyonun umutsuzluk modeli, depresyonun sonuçlarından çok depresyon 

yaĢamaya iliĢkin nedenlerle ilgilenen bir modeldir (Swendsen, 1997). Bu nedenden 

ötürü, bu model depresyon belirtileri gösteren bir bireyin depresyon yaĢaması ile 

sonuçlanan uzak ve yakın nedenler zinciri olarak belirtilen bir Ģema üzerinde daha 

açık görülebilmektedir (Abramson ve ark.; 1989). 
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ġekil 1.4. Depresyonun Umutsuzluk Kuramının Nedensel Zinciri 

Kaynak: Abramson, L. Y., Alloy, L. B. & Metalsky G. I. (1989). Hopelessness depression: a theory-based 

subtype of depression.  American Psychological Association, 96 (2), p, 360. 
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ġemasal olarak görülen zincirdeki her olay, bireyi depresyon yaĢamasına iliĢkin en 

yakın nedene ulaĢtıran yardımcı nedenler olarak görülmektedir. Bu yardımcı 

nedenlerin önem sırası ve önceliği, umutsuzluk odaklı depresyonun ortaya 

çıkmasında bireyden bireye farklılık göstermektedir. Depresyonun umutsuzluk 

kuramının nedensel zinciri incelendiğinde, bu Ģemaya göre depresyona yol açan 

yakın nedenler üç farklı biçimde açıklanabilmektedir: 

Olumsuz olayları felaket olarak yorumlama eğilimi: Bireyin yaĢamıĢ olduğu 

olumsuz yaĢam olaylarının nedenlerini ve sonuçlarını değiĢtiremeyeceğini düĢünerek 

bu duruma içsel, değiĢmeyen ve genel yüklemeler yapması durumudur (Abramson ve 

ark., 1989). 

Olumsuz olayları değiĢmez olarak yorumlama ve genelleme eğilimi: Bireyin 

yaĢamıĢ olduğu olumsuz olayların onun yaĢamını olumsuz Ģekilde etkilediğini, bu 

olumsuz etkilerin giderilemeyeceğini düĢünmesi ve bu sonucunda değiĢtirilemeyecek 

olarak algılanmasıdır (Abramson ve ark., 1989). 

Olumsuz olaylar sonucunda bireyin kendi benliğine iliĢkin olumsuz özellikler 

atfetme eğilimi: Birey olumsuz olarak sonuçlanan bir olay karĢısında kiĢiliğine ve 

sosyal konumuna yönelik olumsuz eleĢtirilerde bulunmasıdır (Abramson ve ark., 

1989). 
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Bu modele göre, depresyona iliĢkin uzak nedenler ise, bireyin biliĢsel yapısı ile 

ilgilidir. Her birey yaĢam olaylarının nedenlerine ve sonuçlarına biliĢsel yapısı 

doğrultusunda farklı yüklemelerde bulunurken, depresyona yatkın olan kiĢiler bu 

olumsuz yaĢam olaylarını katı ve değiĢmez olarak değerlendirmektedirler.  

Bu sebeplerden dolayı bireyin biliĢsel zayıflıkları umutsuzluğun ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır (Abramson ve ark., 1989). Abramson ve arakadaĢları (1989), 

biliĢsel yönden zayıf olan kiĢilerin yaĢamında karĢılaĢtığı problemleri aĢamayarak 

geleceğe karĢı umutsuz düĢüncelerin ortaya çıktığı sonucuna ulaĢmıĢ 

bulunmaktadırlar. Bu sonuç doğrultusunda, umutsuzluk modeli, depresyonun ortaya 

çıkması ile yaĢam olayları arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğunu desteklemektedir. 

Bu modele göre, bireyin umut düzeyinin yüksek olabilmesi ve olumlu duygu 

durumunun geliĢebilmesi için olumlu yaĢam olaylarının meydana gelmesi 

gerekmektedir (Alloy ve ark., 1984). Abramson (1990), yaĢam olayları ile 

umutsuzluk düzeyi arasındaki etkileĢimi ĢemalaĢtırarak açıklamıĢ bulunmaktadır. 
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ġekil 1.5. Depresyonun Umutsuzluk Modeline Göre Depresyondan Çıkmanın 

Nedensel Zinciri  

 

Kaynak: Abramson, L. Y., Alloy, L. B., & Metalsky, G. I. (1989). Hopelessness depression: A  theory-based 

subtype of depression. American Psychological Association, 96(2), p. 358-372. 

Bu zincirin düzenlenmesinde, yaĢam olayları ile umutsuzluk düzeyi arasındaki 

iliĢkinin temel alınması, olumlu yaĢam olayları sonucunda olumsuz düĢüncelerin ve 

sabit fikirlerin değiĢmesini sağlayarak umut düzeyinin yükselmesine neden 

olmaktadır. Böylece depresyon yaĢama riski de aynı oranda azalmaktadır (Abramson 

ve Needles, 1990). 

Umutsuzluk, psikopatolojinin geliĢiminde önemli rol oynayan gelecekle ilgili 

olumsuz tutumlardan birisi olarak da tanımlanmaktadır (Dilbaz ve Seber, 1992). 

Kashani ve arkadaĢları (1991) tarafından „„hayata ve geleceğe bakıĢtaki 
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kötümserliğin yükselmesi sonucu iyimserliğin düĢmesi veya ortadan kalkması‟‟ 

olarak ifade edilen umutsuzluğun en önemli varoluĢ nedeni, umudun yok olması 

olarak açıklanmaktadır (aktaran Kemer ve Atik, 2005, s. 331). Bu nedenle 

umutsuzluğa neden olan umut kavramının da açıklanmasının konunun daha kolay 

anlaĢılmasında etkili olacağı düĢünülmektedir (Dilbaz ve Seber, 1992). 

Umut „„insana gelecekte karĢılaĢabileceği olumsuz yaĢantılarla baĢ edebileceği 

duygusunu vererek, ruh sağlığını olumlu yönde etkileyen baskın bir duygu‟‟ olarak 

tanımlanabilmektedir (Çelikel ve Erkorkmaz, 2008, s. 126). Melges, (1969) umut ve 

umutsuzluğun karĢıt beklentileri simgeleyen iki zıt duygu olduğunu ifade etmektedir. 

Umut duygusu, bireye hedeflerine ulaĢmak için uygulamaya konulan planların 

baĢarabileceği gücünü verirken, umutsuzluk ise bireyde baĢarısızlık yargılarını 

oluĢturmaktadır (Dilbaz ve Seber, 1992). Tüm bu bilgiler ıĢığı altında umutsuzluğun 

ortaya çıkmasının nedenleri ve belirtileri Çizelge 1.2‟de bir arada verilmiĢ 

bulunmaktadır. 
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Çizelge 1.2. Umutsuzluğun Nedenleri ve Belirtileri  

 

Umutsuzluğun Nedenleri 

 

Umutsuzluğun Belirtileri 

 ÇeĢitli etkenlere bağlı olarak bireyin 

etkinliklerini uzun süre kısıtlamasını ve 

bunun sonucunda ortaya çıkan yalnızlık 

 Beden sağlığını kötüleĢmesi 

 Uzun süreli stres 

 Kendini bırakmak 

 Soyut değerlere ve/veya Allah‟a olan 

inancını kaybetmek 

 Kötümser içerikli konuĢmalar 

 Dilde olumsuz ifadeler 

 Edilgenlik, konuĢmada azalma 

 Duyguların ifadesinin azalması 

 Ġnisiyatif kullanma eksikliği 

 DıĢ uyaranlara karĢı tepkilerin 

azalması 

 Kendisiyle konuĢan kiĢiye karĢı 

ilgisizlik 

 Umursamaz ve aldırmaz tavırlar 

 ĠĢtahta azalma 

 Uyku saatlerinde artma ya da 

azalma 

 KiĢisel bakıma özen göstermeme 

 Sosyal ortamlardan kaçma 

 

 

Kaynak: Abramson, L. Y., Seligman, M. E. P., & Teasdale, J. D. (1978). Learned helplessness in humans: 

Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87(1), 49-74. 
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Melges (1969), umutsuzluk duygusunu yoğun olarak yaĢayan bireylerin, olumsuz 

düĢünce biçimlerinin üç farklı süreçten geçtiğini ileri sürmektedir. Bu süreçler 

yeteneğe karĢı Ģans, güvene karĢı güvensizlik ve uzun döneme karĢı kısa dönem 

baĢlıkları altında açıklanmaktadır. Yeteneğe karĢı Ģans sürecinde birey, amaçlarına 

yetenekleri ya da Ģansı doğrultusunda ulaĢtığına inanmaktadır. Bu inanç 

doğrultusunda birey hayatındaki baĢarılarını „„Ben Ģanslı bir insanım ya da bu iĢte 

yetenekliyim‟‟ olarak ifade ederken, karĢılaĢtığı baĢarısızlıklarını ise Ģansızlığına ya 

da yeteneğinin olmamasına atfetmektedir (Karaca ve AĢkın, 1996). GenellenmiĢ bu 

olumsuz düĢünce modeli ise bireyde geleceğe ve Ģimdiki zamana dair umutsuzluk 

duygusunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Güvene karĢı güvensizlik sürecinde 

ise, birey çevresindeki insanlarla güven iliĢkisini sağlıklı bir Ģekilde kuramamaktadır. 

Bu nedenle de karĢılaĢtığı bir baĢarısızlık sonucunda baĢkalarını suçlamakta ve 

güven duymadığı insanlar çevresinde olduğu sürece baĢarı duygusunu 

yaĢayamayacağına inanmaktadır (Dilbaz ve Seber, 1992). Bu durum bir örnekle 

açıklanırsa, matematik sınavından düĢük not alan bir çocuk, bunun sonucunu, 

matematik öğretmeninin kağıdını dikkatli okumamasına bağlamaktadır. Bu durumda 

çocuk, matematik öğretmenine güven duymadığı için hiçbir matematik yazılısından 

yüksek not alamayacağına inanmakta ve baĢarma ile ilgili umudunu kaybetmiĢ 

olmaktadır (Miller, 2002).  

Melges (1969), umutsuzluk yaĢayan bireylerin uzun döneme karĢı kısa dönem 

sürecinde elde edebilecekleri baĢarılara yöneldiklerini ifade etmektedir. Bunun 

nedeni ise, uzun dönemli hedeflere ulaĢmada süre uzadığı durumda bireyin de 

iyimser bakıĢ açısının olumsuza dönerek umutsuzluk düzeyinin yükselmesi olarak 

açıklanmaktadır. Bu nedenle de kiĢinin uzun süre gerektiren hedeflerine ulaĢmada 

sadece zamanın geçip sonucun olmasını beklerken kaderci bir tutum sergilediği 
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görülmektedir. Bu tutumun da kiĢide depresif duygu durumunun ortaya çıkmasında 

büyük rol oynamaktadır (aktaran Dilbaz ve Seber, 1992). Bu tutumların sonucu 

olarak da, umutsuzluğun yer aldığı en önemli psikiyatrik bozukluklardan birisi de 

depresyon olarak kendini göstermektedir (Ġlkay ve ark., 2002). Depresyon belirtileri 

gösteren birçok hastaya iliĢkin araĢtırma sonuçlarına bakıldığında, psikiyatriste 

baĢvurma nedenlerinden en çok mutsuzluk ve umutsuzluk yakınmalarının olduğu 

görülmektedir (Beck, 1967). Bu araĢtırmalardan biri olan Minkof ve arkadaĢlarının 

(1973) çalıĢmasına göre, intihar giriĢiminde bulunan depresyon hastalarının, intiharı 

genellikle yaĢadığı çaresizlik ve umutsuzluk durumundan çıkıĢ yolu olarak 

gördükleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bireyin depresyona girmesindeki en büyük 

etkenlerden biri olan bireysel uğraĢların baĢarısızlıkla sonuçlanması kiĢinin 

gelecekten umudunu kaybetmesine neden olurken, geleceğe karĢı kötümser 

düĢüncelerin hakim olmasıyla depresif belirtiler ortaya çıkmaktadır (Tiger, 1979). Bu 

etkenler bireyin kendi güvenini zedelerken, aynı zamanda geçmiĢte deneyimlenmiĢ 

kötü yaĢantılar ve baĢarısızlıklar sonucu kendini suçlamaya yönelik düĢünce ve 

davranıĢlar baskın gelmeye baĢlamaktadır (Alper, Bayraktar ve Karaçam, 2001). 

Daha sonraki dönemlerde ise umutsuzluk düzeyi daha da artarak, birey kendisine 

kimsenin yardım edemeyeceğini, gelecek ve Ģimdiki zamanın asla iyi olmayacağı 

düĢüncesini kalıp düĢünce olarak katı bir Ģekilde benimsemeye baĢlamaktadır (Beck, 

1967). 
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1.2. Algılanan Anne-Baba Tutumları 

 

Çocuk geliĢimi ve çocuk psikolojisi alanında yapılan pek çok çalıĢma farklı anne-

baba tutumlarının çocukları çeĢitli Ģekillerde olumlu ya da olumsuz yönde 

etkilediğini ortaya koymaktadır (Candemir, 2000; Ceral ve Dağ, 2005; Demiriz, 

1997, EkĢi, 1990). Bu tutumların çeĢitliliği çocuğun gözünde aile kavramı tanımını 

da farklı kılmakta olup, çocuğun hayatında anne-babasından beklentilerini de ön 

plana çıkartmaktadır (Yılmaz, 2001). Bu nedenle çocuğun gözünde aile kavramı, 

anne ve babası tarafından koĢulsuz sevilen, korunup kollanan, kendi fizyolojik 

ihtiyaçlarının karĢılandığı, kendi baĢarılarının takdir edildiği, duygu ve düĢüncelerine 

saygı duyularak dinlenildiği, tüm aile bireylerinin birbirini koĢulsuz sevdiği ve saygı 

gösterdiği sevgi dolu bir yuva olarak tanımlanabilmektedir (Yavuzer, 2005).                   

Bu tanımdan yola çıkılarak, çocuk için aile içi iliĢkilerin ve kendisine karĢı anne-

babasının gösterdiği tutum ve davranıĢlarının öneminin büyük olduğu ile bu 

tutumların çocuğu doğrudan olumlu ya da olumsuz Ģekilde etkilediği anlaĢılmaktadır 

(Yılmaz, 2001). Bu nedenle çocuk geliĢimi ve çocuk psikolojisi ile ilgili yapılan 

birçok çalıĢmanın arkasında mutlaka anne ve babanın çocuğa karĢı olan tutumları ve 

ailenin iĢlevselliği konusunun yer aldığı görülmektedir (Lindenfield, 1997; Polat, 

1986; Ryder, 1995; Yavuzer, 1993; Yılmaz, 1999). 

 

Bu bölümde, çocuğun psikososyal geliĢiminde anne-baba-çocuk iliĢkilerinin rolü, 

anne-baba tutumlarına iliĢkin öne sürülen modellere ve aile içi iliĢkilerde görülen 

farklı anne-baba tutumlarına değinilecektir. 
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1.2.1. Çocuğun Psiko-Sosyal GeliĢiminde Anne-Baba-Çocuk ĠliĢkilerinin Rolü 

 

Çocukluk dönemi olarak adlandırılan 0-12 yaĢ arası dönem, çocuk için bir araĢtırma 

ve keĢif sürecini kapsamaktadır. Bu nedenle 0-12 yaĢ arası süreçte edinilen 

deneyimlerin çocuğun psikolojik ve sosyal geliĢimine temel oluĢturduğu 

görülmektedir. (Anooshia, Pascal ve Mccreath, 1984). Bu araĢtırmanın ele aldığı               

9-12 yaĢ arası çocukların duygusal ve sosyal alandaki geliĢim özelliklerine 

bakıldığında ise, bu evre Erikson‟un geliĢim kuramına göre duygusal geliĢimin ön 

planda olduğu bir süreç olarak ifade edilmektedir. Erikson‟un hiyerarĢik bir düzen 

içerisinde sıraladığı kiĢilik geliĢim evrelerine göre, 9-12 yaĢ aralığında yer alan 

çocuğun en belirgin psiko-sosyal geliĢim özelliğinin „„çalıĢma ve baĢarılı olmaya 

karĢı aĢağılık duygusu‟‟ karmaĢası olarak belirtildiği görülmektedir (Erikson, 1984). 

Bu evreyi yaĢayan çocuk, ilköğretim eğitimine devam ettiği için bu evredeki çalıĢma 

kavramı, okulda öğrenmesi gereken becerileri kazanabilmesinde çocuğun göstermesi 

gereken çabayı ifade etmektedir. AĢağılık duygusu ise çocuğun baĢarısız olduğu 

zaman kendisini nasıl algıladığı ile açıklanabilmektedir (Cüceloğlu, 1991). Bu 

dönemde, bir Ģeyler üretmek ve baĢarılı olmak için çaba sarf eden çocuk, elde ettiği 

baĢarılar sonucunda baĢkaları tarafından takdir edilmeyi ve kabul görmeyi 

beklemektedir (Erikson, 1984). 9-12 yaĢları arasında olan çocuk öncelikle ailesinden 

ve daha sonra sosyal çevresinden destek gördüğü takdirde daha fazla çalıĢmaya ve 

baĢarılı olmaya yönelmektedir. Aksi halde çocuk, baĢarılarının ve çabalarının olumlu 

yansımalarını ailesinden ve çevresinden göremediği takdirde yaptıklarının değersiz 

olduğuna inanmakta ve aĢağılık duygusuna kapılmaktadır (Yavuzer, 2000). Bu 

durumda kendisini yetersiz hisseden ve aĢağılık duygusu geliĢtiren çocuk, çevresiyle 

sağlıklı iliĢkiler kuramayarak sosyal çevresine uyum sağlamada da zorluklar 
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yaĢamaktadır (Selçuk, 1994). Bu evre içerisinde aile üyeleri tarafından da yeterli ilgi 

ve destek göremediğini düĢünen çocuk sorunlarla sağlıklı baĢa çıkabilme becerilerini 

geliĢtirmek yerine saldırgan davranıĢlar göstererek kendisini çevresine kabul 

ettirmeye çalıĢmakta ve iç dünyasını açıklamakta yaĢamıĢ olduğu zorlukları dıĢa 

yansıtmaktadır. Bu nedenle çocuğun kendi duygu ve düĢüncelerini ifade edebilmede 

yaĢamıĢ olduğu zorlukların sağlıksız anne-baba tutumları ile iliĢkili olduğu birçok 

araĢtırma ile de kanıtlanmıĢ bulunmaktadır (Yavuzer, 2005). 

Çocuklar tarafından algılanan anne-baba tutumları ile ilgili yapılan araĢtırmalara 

bakıldığında, yapılan çalıĢmaların Erikson‟un bulgularını destekler nitelikte olduğu 

görülmektedir. Çocukta özgüven geliĢimini etkileyen faktörleri belirleyebilmek için 

yapılan çalıĢmalar geniĢ çevre özellikleri ve anne-baba tutumları üzerinde 

yoğunlaĢmaktadır. Erdoğdu‟nun (2006) anne-baba tutumlarının çocuk üzerindeki 

etkisi ile ilgili yaptığı araĢtırmada, anne-babanın çocuğun fikirlerini desteklemediği, 

baĢarılı olduğu konuları görmezden geldiği, sürekli olarak çocuğunu eleĢtirdiği 

takdirde çocuğun problem çözümüne yönelik çaba harcamak yerine baĢarısızlığı en 

baĢından kabullenerek öğrenilmiĢ çaresizlik yaĢadığı sonucuna ulaĢılmaktadır.            

Diğer araĢtırmalarda ise, olumsuz anne-baba tutumları sonucunda baĢarısızlığı 

benimseyerek özgüveni geliĢemeyen bir çocuğun kendisini çaresiz hissettiği ve 

öğrenilmiĢ çaresizlik yaĢadığı bilgisi elde edilmektedir (Alloy, 1982; Candemir, 

2000; Hayaloğlu, 2001; Kaplan, 2003).  

Gökçedağ (2001) ve Erdoğdu‟nun (2006) yapmıĢ oldukları araĢtırmalarda, iyi bir 

anne-baba iliĢkisi ortamı içerisinde yetiĢen çocukların temel güven duygusunu 

kazanarak okulun kendisine getirdiği yeni öğrenme aĢamalarını korkmadan 

karĢılayabildikleri ve baĢarılı oldukları sonucuna ulaĢmıĢ bulunmaktadırlar.  
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Bu evrede temel güven duygusunu kazanamamıĢ olan çocuklar ise tam baĢarı 

gösterememektedirler (Altuğ, 2004). ÇalıĢmaya ve baĢarılı olmaya karĢı aĢağılık 

duygusunu geliĢtiren çocuğun, yaĢam deneyimlerine iliĢkin baĢarısızlığı 

benimseyerek gelecekten beklentisini de en aza indirgediği ve geleceğe karĢı yoğun 

kaygı yaĢadığı görülmektedir. YaĢadığı yoğun kaygıyla baĢa çıkamadığında ise bu 

durum çocuğun depresyon yaĢamasına neden olmaktadır. Elde edilen tüm bu bilgiler 

ıĢığı altında çocuğun sağlıklı bir psiko-sosyal geliĢim gösterebilmesi için çocuğun 

aile içerisinde geliĢtirdiği anne-çocuk ve baba-çocuk iliĢkisinin önemi üzerinde 

durulmaktadır (Deniz, Hamarta ve Arı, 2005). 

1.2.1.1   Anne-Çocuk ĠliĢkisinin Önemi 

Anne-çocuk iliĢkisi, doğum öncesi dönemden baĢlayıp bireylerin yaĢamlarının 

sonuna kadar devam eden ve birbirlerine karĢılıklı olarak koĢulsuz sevgi 

gösterdikleri bir iliĢki biçimi olarak açıklanmaktadır (Elmacıoğlu, 2003). Anne-

çocuk iliĢkisi içerisinde bireylerin duygusal süreçlerine değinildiğinde, anne-çocuk 

arasındaki karĢılıklı bu etkileĢim sonucunda çocuğun bu iliĢki içinde güvenmeyi 

öğrendiği görülmektedir (Öcel, 2002). Çocukta bebeklikten itibaren atılmaya 

baĢlanan güven duygusunun temellerinin sağlıklı olabilmesi, yaĢamının ilk iliĢkisi 

olarak geliĢtirdiği anne-çocuk iliĢkisinin sağlıklı olmasıyla ilgilidir. Bu nedenle anne 

sevgisini hissederek büyüyen çocuk mutlu ve özgüveni yüksek olarak yetiĢirken, 

anne sevgisini üzerinde hissedemeyen çocuk ise hırçın, agresif, kaygılı ya da 

içedönük kiĢilik özelliklerini yansıtabilmektedir (Yavuzer, 1993).  
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Çocuk yaĢamının ilk 18 ayına kadar anneye bağımlı olarak büyüdüğü için çocuğun 

yaĢamındaki anne ile kurulan ilk iliĢkinin olumlu olması büyük önem taĢımaktadır 

(Gander ve Gardiner, 2001). Çocuk yaĢamının ilk üç yılında, anne ile sağlıklı bir 

iliĢki geliĢtirememiĢ ise ya da anne yokluğu yaĢamıĢ ise bu durum çocuk da duygusal 

yoksunluğa neden olmaktadır. Duygusal yoksunluk, çocukta zihinsel ve psiko-sosyal 

geliĢimin gerilemesine neden olarak çocuğun geliĢimi üzerinde önemli rol 

oynamaktadır (Erikson, 1984). Bu nedenle anne-çocuk iliĢkisinin olumlu ya da 

olumsuz etkileri çocuk büyüyüp sosyalleĢtikçe çocuğun sosyal çevresinde kurduğu 

diğer iliĢkilerine de yansımaktadır (Elmacıoğlu, 2003).         

7-12 yaĢları arasında ise çocuk toplumsallaĢma dönemini yaĢamaktadır. Bu dönemde 

çocuk, anneden öğrendiği sevebilme, anlayıĢ gösterebilme ve dinleme becerilerini 

önce kendi aile bireylerine sonra da sosyal çevresinde bulunan diğer bireylere 

yansıtarak toplumda kabul görmeyi ve takdir edilmeyi beklemektedir (Adler, 1973). 

Anne ile sağlıklı bir iliĢki geliĢtiremeyen çocuk ise, toplumda uyumsuz, hırçın, aĢırı 

sinirli, saldırgan ya da baĢarısız, pasif, baĢkaları tarafından sevilmediğini düĢünen 

zayıf bir kiĢilik geliĢtirerek kendini toplumdan soyutlayan bir birey olarak yetiĢtiği 

görülmektedir (Altuğ, 2004). Bununla birlikte yapılan araĢtırmalarda, anne-çocuk 

iliĢkisinin önemi yanı sıra, çocuğun sağlıklı bir birey olarak topluma 

kazandırılmasında baba-çocuk iliĢkisinin de öneminin büyük olduğu ifade 

edilmektedir (Yavuzer, 1993). 
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1.2.1.2.  Baba-Çocuk ĠliĢkisinin Önemi 

Aile içerisinde babalık rolü, annenin hamile kaldığı anlaĢıldığı dönemden itibaren 

baĢlamaktadır.  Baba-çocuk iliĢkisi ise, çocuğun dünyaya gelmesiyle birlikte yaĢam 

boyu devam eden ve karĢılıklı etkileĢim sağlanan bir iliĢki biçimi olarak 

açıklanmaktadır (Elmacıoğlu, 2003). Çocuğun doğmasıyla baĢlayan baba-çocuk 

iliĢkisinde babanın beslenme, bakım ve oyun sürecinde geçirdiği vaktin kalitesinin 

çocuğun sağlıklı kiĢilik oluĢumunda ve anne ile güven iliĢkisini desteklemede önemli 

bir rol üstlenmektedir (Karaköse ve Karaköse, 2007).  

Okul öncesi dönemde baĢlayan kiĢilik geliĢiminde anne ve baba tutumları oldukça 

büyük önem taĢımaktadır (Yavuzer, 1993). GeliĢimsel sürecin ilk çocukluk 

dönemlerinde kız çocukları anneyi, erkek çocukları da babayı taklit etmektedir. Kız 

çocuğu anne gibi süslenmek ve giyinmeye iliĢkin görselliği ön plana çıkartacak 

davranıĢlarla kendisinin diğer kiĢiler tarafından önemsenmesini beklerken, erkek 

çocuğu da baba gibi güçlü ve kuvvetli olmaya çalıĢıp, babanın giyim sitilini taklit 

ederek kendisini babaya benzetmeye çalıĢmaktadır. Bu nedenle aile içerisinde güç 

simgesini yansıtan babanın çocuğuyla geliĢtirdiği iliĢkinin de çocuğun kendisini 

model almasında büyük önem taĢıdığı görülmektedir (Adler, 1973). Özellikle Türk 

toplumunda baba ailenin koruyucusu, maddi-manevi destekleyicisi ve aile 

üyelerinden en güçlüsü olarak ön plana çıktığı için, algılanan baba tutumu çocuğun 

kendisini aile içerisinde güvende hissedebilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir 

(Elmacıoğlu, 2003).  
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Türk toplumunda aile üyeleri arasındaki görev dağılımına bakıldığında, birçok ailede 

çocuğun büyütülmesi ve eğitimi ile ilgili sorumluluklar anneye yüklenirken, babaya 

ise aileyi geçindirmek için iĢe gitme ve para kazanma gibi sorumluluklar 

verilmektedir (Özgüven, 2001).  Bu nedenle de baba çocuğuyla yeteri kadar 

ilgilenebilmesi için yeterli zamanı bulamamakta ve çocuğu tarafından baba kendisine 

karĢı ilgisiz olarak algılanabilmektedir (Semerci, 2009). Babanın çocuğuna karĢı 

ilgisizliği ise özellikle erkek çocuklarında cinsel kimlik karmaĢasına neden 

olabilmektedir. Bu durumda baba ile geçirdiği vaktin çocuk için yetersiz gelmesi ve 

özellikle erkek çocuklarının anne ile daha fazla vakit geçirmesi nedeniyle anneyi 

model almaya baĢlayan erkek çocuğu anne gibi davranmaya ve karĢı cinse ilgi 

duymaya baĢlamaktadır (Elmacıoğlu, 2003). Aynı durum kız çocuklarının baba ile 

daha fazla vakit geçirerek, anne ile arasını mesafeli olarak düĢünmesi sonucu kız 

çocuğunun baba gibi davranmaya çalıĢarak erkeksi davranıĢlar göstermesine de 

neden olabilmektedir (Öcel, 2002). Bu nedenle de anne-baba tutumları çocuk 

geliĢimi ile doğrudan iliĢkilendirilmektedir. Bu iliĢki doğrultusunda, çocuk üzerinde 

kurulan baskı ve otoritenin çocuğun geliĢimini olumsuz yönde etkilediği açıkça 

görülmektedir. Babanın çocuğu üzerinde kurduğu otorite ve baskı çocuğun saldırgan 

davranıĢlar göstermesinin nedeni olabilirken, çocuğun korkularının oluĢmasına, içe 

dönük ve çekingen bir kiĢilik yapısının geliĢmesine de neden olabilmektedir (ġimĢek, 

2008). Çocuğun kiĢiliğinin oluĢmasında birinci derecede önemli olan anne-baba 

tutumlarının anne-baba ve çocuk arasındaki iletiĢimi ve iliĢkiyi de önemli derecede 

etkilediği görülmektedir (Semerci, 2009). Elde edilen tüm bu bilgiler ise, çocuğun 

anne ve babasıyla arasındaki iliĢki çocuğun algıladığı anne-baba tutumlarının 

çeĢitliliğini ortaya koymaktadır. 
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1.2.2. Anne-Baba Tutumlarına ĠliĢkin Öne Sürülen Modeller  

Çocuk her ne kadar toplum içerisinde ayrı bir birey olarak görülse de, söz konusu 

çocuğun psiko-sosyal geliĢimi ve ruh sağlığı olduğunda olumsuz etkilerin nedenlerini 

araĢtırmanın ve bu etkileri ne Ģekilde ortadan kaldırılması gerektiğini bulmanın 

önemi de doğrudan artmaktadır (Miller, 2002). Bu nedenle psikolojinin bağımsız bir 

bilim dalı olarak ortaya çıkmasından bu yana incelenen en temel konulardan birisi 

olan anne-baba tutumlarını açıklamak için pek çok model ortaya konulmuĢ 

bulunmaktadır. 

1.2.2.1. Psikodinamik Model 

Psikodinamik modelin içerisinde yer alan görüĢlerin kaynağı, Freud‟un ortaya 

koyduğu psikoanalitik kuramdan alınmıĢ bulunmaktadır. Bu model, Freud‟un insan 

kiĢiliğini id, ego ve süper ego olarak üç dinamik parçada birleĢtirdiği görüĢünü 

benimseyerek bireysel farklılıkların ve anne-baba tutumlarındaki farklılıkların her 

daim söz konusu olacağını vurgulamaktadır. Bu farklılıkların, çocuğun psiko-

seksüel, psiko-sosyal ve kiĢilik geliĢimi ile ailesinin kendisinden beklentileri 

arasındaki çatıĢmanın kaçınılmaz olduğunu da ön plana çıkartmaktadır.  Sonuç 

olarak bu modele göre, anne-babanın çocuğuna karĢı gösterdiği davranıĢlarının 

belirlenmesinde ebeveynlerin inançlarının, çocuğun sosyal yapısının, kiĢilik 

geliĢiminin, toplumsal kimliğinin ve cinsiyetinin büyük rol oynadığı 

düĢünülmektedir (Yılmaz, 2000).  
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1.2.2.2. DavranıĢçı Model 

DavranıĢçı kuramı savunan araĢtırmacılar, anne-baba tutumları ile ilgili yaptığı 

çalıĢmalarda davranıĢların çeĢitliliği üzerinde durarak davranıĢın tutumdan daha 

önemli olduğu görüĢünü ortaya koymuĢ bulunmaktadırlar. Bu nedenle bu modelin 

anne-baba tutumlarını, anne-babanın davranıĢ farklılıklarına göre gruplandırdığı 

görülmektedir. Bu modeli benimseyen araĢtırmacılar, çocuğun yakın çevresinden 

alınan pekiĢtirecin çocuğun geliĢimini ne yönde etkilediği ile ilgilenerek çocuğun 

geliĢim sürecindeki bireysel farklılıkların çocuğun yakın çevresindeki farklılıkları 

yansıttığı fikrini benimsemiĢ bulunmaktadırlar (Yılmaz, 2000). Aynı zamanda anne-

babanın çocuğuna karĢı olan davranıĢlarındaki farklılıkların nedeni olarak kendi 

inançlarının, çocuğun psiko-sosyal ve psiko-seksüel geliĢiminin de büyük etkisinin 

olduğunu savunmaktadırlar  (Öğretir ve Demiriz, 2009). 

1.2.2.3. Baumrind’in Sınıflaması 

Baumrind (1967), anne-baba tutumları ile ilgili sınıflandırmalar yapmadan önce okul 

öncesi çocuklarla ilgili ev ortamında yaptığı gözlemler ve laboratuar çalıĢmaları ile 

ilgili ebeveyn-çocuk arasındaki iliĢkiyi inceleyerek anne-baba tutumuna iliĢkin 4 

boyut belirlemiĢ bulunmaktadır. Bu boyutlardan ilki olan ebeveyn kontrol boyutu, 

anne-babalar tarafından konulmuĢ olan kurallara çocukların ne oranda uymak 

zorunda olduklarını ifade etmektedir. Diğer bir boyut olan ebeveyn-çocuk 

iletiĢiminde açıklık boyutu, anne-babaların alınacak kararlarda çocukların fikirlerine 

ne derece önem verdiklerini, çocuklarının fikirlerinin önemsendiğini onlara ne derece 

belli ettiklerini ve çocukların davranıĢlarına sınırlar getiriliyorsa bunun nedenlerini 
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ne Ģekilde açıkladıklarını göstermektedir. Üçüncü olarak, olgunluk beklentisi boyutu, 

anne ve babaların çocuklarının psiko-sosyal ve zihinsel geliĢimleri ile bu alanlarda 

baĢarılar elde etmesine ne derece destek çıktıklarını açıklamaktadır. Dördüncü boyut 

olan bakım-destek boyutu ise, anne ve babaların çocuklarının üstlendikleri bakımları 

ve onlarla kurdukları iliĢkideki yakınlıkları, sıcaklıkları ve sevecenlikleri ile ilgili 

düzeyi yansıtmaktadır (Baumrind, 1991).  

 

ġekil 1.6. Baumrind‟in Anne-Baba Tutumuna ĠliĢkin Sınıflaması 

Kaynak: Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. 

Journal of Early Adolescense, 11(1), 56-95. 

ġekil 1.6‟da da görüldüğü üzere Baumrind, farklı boyutlarda sınıflandırdığı anne-

babaların çocuklarına karĢı gösterdiği davranıĢ farklılıklarını ve iliĢki düzeylerini 

temel alarak tüm bunları değiĢik açılardan kombine etmiĢ ve üç temel anne-baba 

tutumunu ortaya koymuĢ bulunmaktadır. Bu sınıflandırmalara göre kontrol ve 

olgunluk beklentisi boyutlarında yüksek, açık iletiĢim ve bakım boyutlarında düĢük 

olan ebeveynler otoriter anne-baba tutumu gösterdiğini yansıtmaktadırlar. Ebeveyn 

kontrol, ebeveyn-çocuk iliĢkisinde açıklık, olgunluk beklentisi ve bakım-destek 



  
 
 

42 
 

boyutları olmak üzere 4 boyutta da anılan özelliklerin hepsine yüksek derecede sahip 

olduğunu gösteren anne-babaların demokratik anne-baba tutumunu yansıttığı 

belirtilmektedir. Son olarak kontrol ve olgunluk beklentisi boyutlarında düĢük, açık 

iletiĢim ve bakım boyutlarında yüksek olan anne-babalar ise izin verici anne-baba 

tutumunu yansıtmaktadırlar (Baumrind, 1991).  

1.2.2.4. Maccoby ve Martin’in Ġki Boyutlu BakıĢ Açısı 

Maccoby ve Martin‟in ileri sürmüĢ oldukları Ġki Boyutlu BakıĢ Açısı‟nın kaynağı 

Baumrind‟in anne-baba tutumları ile ilgili yapmıĢ olduğu sınıflandırmalara 

dayanmaktadır. Baumrind‟in çalıĢmasından esinlenerek ortaya konulmuĢ olan bu 

modelde, duyarlılık ve talepkarlık-kontrol olmak üzere iki boyut ön plana çıkarılarak 

ebeveyn-çocuk iliĢkisi incelenmiĢtir. Bu iki boyutun incelediği iliĢkilerde anne-baba 

davranıĢları kombine edilerek dört farklı anne-baba tutumu çeĢidi ortaya konulmuĢ 

bulunmaktadır. Öncelikle Maccoby ve Martin (1983), Baumrind‟in izin verici olarak 

isimlendirdiği anne-baba tutumunu kendi içinde izin verici-müsamahakar ve izin 

verici-ihmalkar anne-baba tutumu olarak iki farklı açıdan değerlendirmiĢtir.  

Otoriter anne-baba tutumları da otoriter-açıklayıcı anne-baba tutumu olarak farklı bir 

sitil görüĢü ile ayrılmıĢ bulunmaktadır. Maccoby ve Martin‟in ileri sürdüğü dört 

farklı anne-baba tutumuna bakıldığında, otoriter anne-baba tutumlarında çocuğa karĢı 

kabul ve sevgi düzeyinin düĢük, kesin saygı ve itaat isteğinin yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu tutumu benimseyen anne-babaların çocuğun ihtiyaçlarını 

önemsemediği ve çocuğuna karĢı sıkı bir denetim uyguladığı düĢünülmektedir. 

Açıklayıcı-otoriter anne-baba tutumlarında ebeveyn tarafından çocuğa karĢı 
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gösterilen denetim orta düzeyde, kabul, ilgi, talep, kontrol ve sevgi düzeyleri ise 

yüksek düzeyde olduğu düĢünülmektedir. Hin verici-Ģımartan anne-baba 

tutumlarında ise ebeveynlerin çocuklarına karĢı gösterdikleri ilgi ve sevgi çok yüksek 

düzeyde olmasına rağmen denetim ve kontrol düzeyleri oldukça düĢüktür.                       

Bu tutumun temelinde anne ve babanın çocuğuna karĢı aĢırı kabul edici bir yaklaĢımı 

söz konusu olmakla beraber bu tutumu benimseyen anne-babalar aile içinde 

çocuklarına karĢı ceza uygulamasına baĢvurmamaktadırlar.  

  

ġekil 1.7. Maccoby ve Martin‟in Ġki Boyutlu BakıĢ Açısı Modeli 

Kaynak: Maccoby, E. E., Martin, J. A., & Mussen, P. H. (Ed.). (1983). Socialization in the context of the family: 

Parent-child interaction . Handbook of child psychology içinde (pp. 1-101). New York: Willey. 

Son olarak izin verici-ihmalkar anne-baba tutumunda ise, anne-babaların çocuklarına 

uyguladığı herhangi bir denetimin söz konusu olmadığı görülmektedir. Bu tutumu 

benimseyen anne-babaların çocukların ihtiyaçlarına ilgisiz kaldığı, çocuklarına 

gerekli ilgi, sevgi ve yakınlığın gösterilmediği görülmektedir. Ġzin verici-

müsamahakar anne-baba tutumlarında ise anne-babalar çocuklarına karĢı gerekli 

görülen sevgi ve ilgiyi gösterirken çocuklarını kontrol etme düzeyleri oldukça 

düĢüktür. Bu tutumu benimseyen anne-babalar çocuklarının kendi baĢına almıĢ 
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olduğu kararları uygulamasına izin veren bir tutum sergilemektedirler (Maccoby ve 

Martin, 1983).  

Maccoby ve Martin‟in anne-baba tutumlarına iliĢkin Ġki Boyutlu BakıĢ Açısı Modeli 

yukarıda sunulan ġekil 1.7‟de de gösterilerek daha anlaĢılır Ģekilde açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Anne-baba tutumlarına iliĢkin öne sürülen modeller baĢlığı altında 

incelenen, farklı anne-baba tutumları ile ilgili modellerin her biri psikoloji 

literatürüne önemli bilgiler katması nedeniyle günümüzde de psikoloji alanında kabul 

görmekte olup, anne-baba tutum çeĢitlerini farklı bakıĢ açılarıyla açıklamıĢ 

bulunmaktadır.  

1.2.3. Aile Ġçi ĠliĢkilerde Görülen Farklı Anne-Baba Tutumları 

Çocuğun psiko-sosyal açıdan yeterlilik kazanması anne-baba tutumuyla doğrudan 

iliĢki göstermektedir (Candemir, 2000). Buna göre, çocuğun geliĢme dönemlerinde 

olumlu ve olumsuz yaĢam deneyimleri edinmesi, sosyal çevresine karĢı depresif ya 

da özgüveni yüksek bir birey olarak yetiĢmesi üzerine etkisi olan anne-baba tutumları 

sekiz alt baĢlık altında aĢağıda açıklanmıĢ bulunmaktadır:  

AĢırı Baskılı ve Otoriter Tutum: AĢırı baskılı ve otoriter tutum baĢlığı altında 

bahsedilen anne ve babanın çocuğa karĢı davranıĢları katı bir disipline 

dayanmaktadır (Yavuzer, 2005). Bu katı disiplin karĢısında çocuk, anne ve babası 

tarafından koyulan her kurala uymak zorunda bırakılmaktadır (Cardinali ve D‟allura, 

2001). Çocuğuna karĢı otoriter tavır sergileyen ailelerin çocuklarında kendi benliğine 

iliĢkin olumsuz yargıları, kendine güvensizliği, yapabileceği iĢlere “ben yapamam” 
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düĢüncesi ile giriĢmemesi ve düĢüncelerini diğer insanlara iletmekte çekingen 

davranması gibi olumsuz davranıĢ özellikleri görülmektedir (Aslan, 1992). Bu tutum 

çocuğun kendi özgüvenini yitirmesinde önemli rol oynamaktadır (Adana, 2000). 

Anne ve babadan birisi ya da her ikisinin de baskısı altında özgüvenini yitirmiĢ olan 

çocuk dıĢarıdan gözlemlendiğinde sessiz, uslu, nazik, dürüst ve dikkatli olarak 

görülebilmektedir. Bu olumlu gözüken davranıĢların altında ise çocuk, küskün, 

çekingen, baĢkalarının kolayca etkisi altında kalabilen ve aĢırı hassas yapıya sahip 

bir birey olarak yetiĢmektedir (Yavuzer, 1993). AĢırı baskılı ve otoriter tutumla 

büyüyen çocuklar, ileriki yaĢlarında isyankar davranıĢlar gösterebilmekte ve bunun 

yanı sıra aĢağılık duygusu geliĢtirebilmektedirler (Aydın, 2004). Bu tutum içinde 

olan anne-babalar çoğu zaman çocukla çatıĢmaya girerek yüksek düzeyde kaygı 

gösteren, baĢkaları ile baĢarısız sosyal iliĢkiler kuran, birçok alanda sosyal bakımdan 

geliĢmemiĢ çocukların yetiĢmesine neden olmaktadırlar (Özdoğan, 1997). 

AĢırı HoĢgörülü Tutum:  Çocuklarına aĢırı hoĢgörülü tutum yansıtan anne-babalar 

genellikle orta yaĢın üzerinde çocuk sahibi olan veya çocuğunu kalabalık yetiĢkinler 

grubu içinde büyüten ve tek çocuk sahibi olan kiĢilerdir (Ketsetzis, Ryen ve Adams, 

1998).  Kendilerine karĢı anne- babaları tarafından aĢırı hoĢgörülü tutumla yaklaĢılan 

çocuklar, ailedeki diğer üyeleri de sorgusuz bir Ģekilde kendisine uyduran ve ailede 

inisiyatif sahibi olan tek kiĢi olarak aile içerisinde ön planda tutulmaktadırlar (Aydın, 

2004). Bu tür anne-babaların çocukları yemek yeme, yatma saati, televizyon izleme 

ve oynamak için dıĢarı çıkma gibi konularda karar vermede özgürdürler. Çocukların 

davranıĢlarında hiçbir sınır olmadığı için neyin yapılıp, neyin yapılmayacağı konusu 

belli değildir (Yavuzer, 2005). Aile içerisinde otorite gücünün kendisinde olduğunu 

anlayan çocuklar, zamanla aile dıĢındaki kiĢilere de kayıtsız Ģartsız sözünü 
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geçirebilmenin yollarını arayan bir birey haline dönüĢmektedirler (Demiriz, 1997). 

Bu çocuklar, aile içindeki rolünün ve yetkilerinin farkındalığını kazandığı ilk günden 

itibaren isteklerinin karĢısındaki kiĢi için emir niteliği taĢıdığı ve isteklerinin yerine 

getirileceği beklentisini geliĢtirmektedirler (Yavuzer, 2005).  Bu çocuklar, daha 

ileriki yaĢlarda toplum tarafından kendisine verilmeyen hakların, kendisine tanınmıĢ 

gibi kural dıĢı davranıĢlar gösterebilmektedirler. Bu nedenle bu çocuklar eğitim 

hayatlarında okul kuralları karĢısında hayal kırıklığına uğramakta ve uyum sorunu 

yaĢamaktadırlar (Aydın, 2004).  

 

Dengesiz ve Kararsız Tutum: Dengesiz ve kararsız tutum, aile içerisinde çocuk 

tarafından en çok algılanan ve çocuğa yansıyan tutum türlerinden biridir (Yavuzer, 

2005). Dengesiz ve kararsız tutum, anne-baba arasındaki görüĢ ayrılığı olarak 

tanımlanabileceği gibi anne veya babanın çocuğa karĢı gösterdiği değiĢken davranıĢ 

biçimleri olarak da tanımlanabilmektedir (Craig ve Kermis, 1995). Dengesiz ve 

kararsız anne-baba tutumunu yansıtan davranıĢ örneklerine bakıldığında, anne ile 

babanın çocuğun yanında birbirlerini eleĢtirmeleri, birinin olumlu yaklaĢımına 

diğerinin olumsuz yaklaĢması ya da taraflardan birinin çocuğu kayırması olarak 

görülmektedir (Candemir, 2000). Anne-babalarda görülen bir diğer dengesizlik ve 

kararsızlık örneği ise, anne veya babanın çocuğuna sözünü dinletmek için önce 

yumuĢak tonda ve sakin konuĢması, ardından sesini yükselterek bağırmaya 

baĢlaması, çocuğun hala isteğini yerine getirmemesi durumunda ona fiziksel veya 

sözel Ģiddet uygulaması ve böyle bir davranıĢın ardından ise diz çöküp çocuktan özür 

dilemesidir (Aydın, 2004). Ailenin çocuğa yansıttığı bunun gibi dengesiz ve kararsız 

tutumlar çocukta bazı iç çatıĢmalara ve huzursuzluklara neden olabilmektedir.                   

Bu nedenlerden ötürü bu tutum içinde yetiĢen çocukların kendilerine güvenleri 
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yoktur (Cardinali ve D‟allura, 2001). Özgüvenleri geliĢmeyen bu çocuklar sosyal 

ortamda kendi baĢlarına kaldıklarında ya da uyulması gereken kurallarla karĢı 

karĢıya kaldıklarında yoğun bir kaygı yaĢamaları kaçınılmaz hale gelmektedir 

(Özdoğan, 1997). 

 

AĢırı Koruyucu Tutum: AĢırı koruyucu tutum gösteren anne ve baba çocuğu 

gereğinden fazla kontrol eden ve çocuğunu sürekli gözünün önünde bulundurmaya 

çalıĢan kiĢilerdir  (Yavuzer, 2005). Bu tutumu benimseyen anne-babalar, 

çocuklarının sosyal yaĢamı içerisinde çok fazla müdahalede bulunarak çocuğun 

üstlenmesi gereken sorumlulukları da kendileri yerine getirmeyi tercih etmektedirler. 

Örneğin, çocuğun okula gitmesi için okul kıyafetlerini ve çantasını hazırlama gibi 

sorumluluklar anne ya da baba tarafından üstlenilmekte olup çocuğa hiçbir 

yönlendirme yapılmayarak çocuğun sorumluluk kazanma ve sosyal uyum 

becerilerini geliĢtirmesi engellenmektedir (Polat, 1986). Bununla birlikte çocuklarına 

karĢı aĢırı koruyucu tutumla yaklaĢan anne ve babalar çocuklarının baĢına sürekli 

kötü bir Ģey gelebileceğine iliĢkin yoğun kaygı yaĢamaktadırlar. Bu nedenle anne ve 

babanın yaĢadığı yoğun kaygı hem çocuğun psiko-sosyal geliĢimini hem de sosyal 

iliĢkilerini ve akademik baĢarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuk, anne ve 

babasının kendisine sunduğu hazır ortamı akademik yaĢamında ve arkadaĢlık 

iliĢkilerinde de görmeyi bekleyerek bu ortamlarda karĢılaĢtığı problemlerle baĢa 

çıkamamaktadır (Baumrind, 1991). Aile içerisinde olduğu gibi sosyal çevresinde de 

sürekli korunup kollanmayı bekleyen bu çocuklar baĢkalarına aĢırı bağımlı, güvensiz 

ve problem çözme becerilerini geliĢtiremediği için duygusal kırıklıkları olan çocuklar 

olarak yetiĢmektedirler  (Aydın, 2004).  
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Demokratik Tutum: Çocuğuna karĢı demokratik tutum gösteren anne babalar, 

çocuğun isteklerini dikkate almakta ve çocuğun aile içerisindeki rolü ile görevlerine 

saygıyla yaklaĢmaktadırlar (Aslan, 1992).  Demokratik anne-babalar çocuklarına 

karĢı sıcak ve ilgili davranmaktadırlar. Çocuğun mutluluğunu ya da üzüntüsünü 

görmezden gelmek gibi davranıĢlarda bulunmamaktadırlar (Bayraktar, 1998). Bu 

davranıĢların aksine, çocuklarına demokratik tutumla yaklaĢan anne-babalar 

çocuklarını ciddiye aldıklarını belli ederek onların sorunlarını dinlemekte ve evde 

çocuğa söz hakkı tanımaktadırlar. Demokratik anne-baba tutumunda, aile içinde 

verilecek olan kararlarda çocuk da görüĢlerini çekinmeden dile getirebilmektedir 

(Duru, 1995). Kısacası demokratik tutum gösteren ailelerde akılcı ve demokratik bir 

yaklaĢım izlenmektedir. Demokratik anne-baba tutumu ile yetiĢen çocuklar sosyal 

yeterliliği geliĢmiĢ çocuklar sınıfına girebilmektedirler (Bayraktar, 1998). Bu 

çocuklar, özgüveni geliĢmiĢ, arkadaĢ canlısı, sorumluluk sahibi, sosyal ortamlara 

uyum sağlamayı baĢarabilen çocuklar olmaktadırlar (Aslan, 1992). 

 

Ġlgisiz ve Kayıtsız Tutum: Aile içerisinde anne ve babanın birinin ya da her ikisinin 

de çocuğa karĢı ilgisiz ve kayıtsız tutum göstermesinin en önemli nedeni ailede 

iletiĢim bozukluğunun var olmasından kaynaklanmaktadır (Deniz ve ark., 2005). 

Çocuğa karĢı ilgisiz ve kayıtsız tutum gösteren anne ve baba çocuğu yalnız 

bırakmakta, onu görmezlikten gelmekte ya da çocuğu dıĢlamaktadır. Bu tutumlar 

sonucunda ise, çocukta ait olma ve güven duygusu sarsılmakta ve saldırganlık 

eğilimleri görülmektedir (Aydın, 2004). Ait olma ve güven duygusu geliĢmemiĢ olan 

çocuk sosyal ortamda baĢkalarına karĢı sürekli korunma gereksinimi duymaktadır. 

Bu korunma gereksiniminin sürekli olması ise çocukta kronikleĢmiĢ olan sürekli 

kaygının görülmesine neden olabilmektedir (Ryder, 1995).  
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Reddetme: Reddetme tutumu sergileyen anne-baba, çocuğun bedensel ve psikolojik 

gereksinimlerini aksatan, çocuğa karĢı düĢmanca duygular besleyen kiĢilerdir 

(Aydın, 2004). Özellikle istenmeyen bir hamilelik süreci sonunda annelerin 

çocuklarına karĢı reddedici bir tutumla yaklaĢmaları nedeniyle çocuklar duygusal 

yoksunluk yaĢamakta olup, yaĢına göre psiko-sosyal geliĢimlerinde de geri 

kalabilmektedirler. Kendisini ailenin istenmeyen bir üyesi olarak düĢünen çocuk, 

anne-babasından göremediği sevgi ve ilgiyi dıĢarıda aramaya yönelerek, madde ve 

alkol kullanımına daha çok yatkın oldukları görülmektedir.  Böyle bir aile ortamında 

büyüyen çocuk yardım duygusundan uzak, agresif, saldırgan, duygusal kırıklıkları 

olan, özellikle kendinden küçük ve zayıflara karĢı düĢmanca davranıĢlarda 

bulunabilen bir birey olarak yetiĢmektedir (Yavuzer, 2005). 

 

Çocuk Ayırma: Birden çok çocuğu olan anne ve baba tüm çocuklarını eĢit düzeyde 

sevmeye çalıĢırken, bazı durumlarda bilerek ya da farkında olmadan bazı çocuklarını 

daha çok sevme eğiliminde bulunabilmektedirler. Ailede diğer kardeĢler arasında 

daha çok sevgi gören bu çocuklar, daha çok anne ve babalarıyla oyun oynamayı ve 

vakit geçirmeyi tercih ederlerken, akranlarıyla olan iliĢkilerinde ise saldırgan ve 

baskıcı tutumlar sergileyebilmektedirler (Yavuzer, 2005). Tüm bu tutumlar 

sonucunda, çocuklarına karĢı aĢırı sert, baskıcı davranan, Ģartlı sevgi sunan ya da 

çocuklarını reddeden davranıĢlar gösteren anne-babalar otoriter olarak 

nitelendirilmektedir (Cardinali ve D‟allura, 2001). Bu davranıĢlara maruz kalan 

çocuklarda ise yüksek düzeyde kaygı, korku, psiko-sosyal geliĢim evrelerini sağlıklı 

olarak tamamlayamaması gibi olumsuzluklar saptanmaktadır (Aslan, 1992).  
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Dolayısıyla anne ve babanın çocuğunu dikkate almadan düĢüncesiz ve kontrolsüzce 

davranıĢlarda bulunması sağlıksız aile tipini ortaya çıkarmakta olup, bu durumda aile 

içindeki sağlıksız iletiĢimin çocuğun davranıĢlarında belirleyici olduğu 

görülmektedir (Craig ve Kermis, 1995).  

 

 

1.2.3.1. Sağlıklı ve Sağlıksız Anne-Baba Tutumları 

Çocuk,  büyüme ve geliĢmenin her evresinde karĢısına çıkan engelleri aĢtıkça yeni 

durumlara daha etkin uyum sağlama gücü kazanmaktadır (Craig ve Kermis, 1995). 

Bu uyum sağlama gücünü kazanmada ve sorunlarla baĢa çıkmada çocuğa yardımcı 

olan dıĢ etkenler ise çevre koĢullarının olumlu, anne-baba tutumunun sağlıklı 

olmasıdır (Usta, 2004). Sağlıklı anne-baba tutumu, anne ve babanın çocuğa karĢı 

sevgi, saygı göstererek, ılımlı, esnek ve demokratik çerçeve üzerinde çocuğa 

yaklaĢması, çocukla sağlıklı ve rahat bir iletiĢim kurabilmesi olarak tanımlanırken, 

sağlıksız anne-baba tutumu ebeveynlerin çocuğa koĢullu sevgi gösterdiği ve çocuğun 

anne-babasıyla açık iletiĢim kurmasına izin verilmemesi olarak ifade edilmektedir 

(Bakırcıoğlu, 2002). Aile ortamının uyumlu ve güvenli olması, çocuğun koĢulsuz 

sevilerek, anlayıĢ görerek, desteklenerek, yaĢına uygun sorumluluklar yüklenerek 

büyümesine olanak tanımaktadır (Candemir, 2000). Bu nedenle çocuğun özgüven ile 

özsaygı kazanmasında ve sağlıklı bir özdeĢleĢme gerçekleĢtirerek bağımsız bir kiĢilik 

geliĢtirmesinde en önemli rollerden birini yine uyumlu ve güvenli bir aile ortamı 

oynamaktadır (Kaplan, 2003). Bu rolün önemi üzerinde durulduğunda, uyumlu ve 

güvenli bir aile ortamı içerisinde anne-babasından yeterli düzeyde ilgi gören bir 

çocuk sevmeyi ve paylaĢmayı bilen, toplumsal yaĢam kuralları ile toplumsal 

değerleri benimsemiĢ olan bir kiĢilik geliĢtirmiĢ olmaktadır (Adana, 2000).                       
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Bu durumda çocuğun ruh sağlığı da anne-babası tarafından güvence altına alınmıĢ 

olmaktadır (Usta, 2004).  Anne ve babaların çocuklarına karĢı sağlıklı ve dengeli 

tutum içinde olması, çocuğuna duygusal desteği sağlamaları ve çocukla karĢılıklı 

iletiĢim kurmaları çocukların toplumsal, bireysel ihtiyaçları ile sorumluluklarını 

dengeleyen araçsal yeterlilik geliĢtirmesinde önemli rol oynamaktadır. Araçsal 

yeterliliğin belirleyicileri; çocuğun sorumluluk alabilmesi, arkadaĢları ve 

yetiĢkinlerle iletiĢim kurabilmesi, sosyal olgunluk ve akademik baĢarı durumlarını 

yansıtmaktadır (Yavuzer, 2005). Çocuk, bu belirleyiciler ile ilgili tüm bilgi ve 

becerilerini ilk olarak anne ve babasından öğrenmektedir (Hortaçsu, 2003).                       

Bu nedenden dolayı, anne ve babanın çocuğuna karĢı göstereceği sağlıksız tutumlar, 

çocuğu kiĢisel geliĢim açısından olumsuz yönde etkilemekte ve çocuğun yaĢamında 

olumsuz izler bırakmaktadır (Craig ve Kermis, 1995). Anne, baba ve çocuk 

arasındaki iliĢkinin iĢlevi, çocuğun edindiği sosyal çevresiyle kuracağı iliĢkilerin 

Ģekillenmesinde de belirleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle bir çocuğun psiko-

sosyal geliĢiminin sağlıklı olması, çocuğun sağlıklı bir aile ortamında yetiĢmesine 

bağlıdır (Aydın, 2004). Sağlıklı bir aile ortamı içerisinde anne-babalar birbirlerine 

karĢı sevgi ve saygı göstermektedirler (Bayraktar, 1998). Bu durumda da aile 

içerisinde beliren sorunlar, aile üyeleri arasında konuĢularak ve birbirlerine 

danıĢılarak çözülmektedir. Aileyi ilgilendiren konular ile ilgili ise anne-baba 

tarafından çocuğa, onun anlayacağı dilde bilgi verilmektedir (Aslan, 1992). Sağlıklı 

aile yapısında çocuk anneye de babaya da rahatça sokulabilmekte, anne veya 

babadan korkmaksızın onları sevip sayabilmektedir (Yavuzer, 2005). Böylece çocuk 

anne-babasına karĢı güven duygusunu geliĢtirerek güçlü bir benlik oluĢturmaktadır. 

(Hortaçsu, 2003). Sağlıklı aile ortamı içerisinde çocuk, baĢkalarıyla 

kıyaslanmamakta ve çocuğun kendine öz baĢarıları ön plana çıkarılmaktadır.  
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Aile üyeleri arasında karĢılıklı sevgi, saygı ve anlayıĢın hakim olduğu bir ortamda 

anne, baba ve çocuklar arasında da sağlıklı, rahat bir iletiĢim kurulabilmektedir  

(Bayraktar, 1998).  

Sağlıksız anne-baba tutumlarında ise çocuk, kiĢisel geliĢimi açısından büyük önem 

taĢıyan anne-baba sevgisini üzerinde yeteri kadar hissedememektedir (Ryder, 1995). 

Aile içerisinde kendisini huzursuz hisseden çocuk, sağlıksız anne-baba tutumları 

karĢısında bu huzursuzluğu içselleĢtirerek geleceğe karĢı umut içerikli düĢüncelerini 

de olumsuz düĢüncelere dönüĢtürmektedir. Sağlıksız anne-baba tutumları çocuğun 

kendisini kimse tarafından sevilmeyen, baĢarısız, güçsüz, toplumdan soyutlanan ya 

da saldırgan ve mutsuz bir çocuk olarak algılamasına neden olurken, sağlıklı anne-

baba tutumları ise çocuğun toplumda kabul gören öz güveni yüksek bir birey olarak 

yetiĢmesine olanak tanımaktadır (Sevim, 1995).  

Aile içi iliĢkiler göz önünde bulundurulduğunda, her anne-babanın çocuklarına karĢı 

tutumu değiĢik olabilmektedir (Candemir, 2000). Bu tutum farklılıkları ailelerin 

çocuklarına duygusal yaklaĢım farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Örnek verilerek 

açıklanacak olursa, bazı anne-babalar çocuklarına sevgilerini aĢırı biçimde belli 

ederken, bazıları çocuklarına baskı yapmakta, bazı anne-babalar çocuklarını 

istenmeyen çocuk olarak görmekte, bazıları ise çocuklarına daha çok hoĢgörü 

gösterebilmektedirler (Kaplan, 2003). Bunun gibi daha birçok farklı Ģekillerde 

görülebilen anne-baba tutumları, çocuğun hem kiĢisel hem de sosyal yönden farklı 

biçimde geliĢmesine neden olmaktadır (Yavuzer, 2005). Anne-babanın tutumu, 

çocuğa model oluĢturacağından bu tutum çocuğun sosyal geliĢimini, kiĢilik 

geliĢimini ve psikolojik geliĢimini etkilemektedir (Aydın, 2004).  
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Maccoby ve Martin (1983) yaptıkları çalıĢmalarda, ilköğretim dönemindeki 

çocukların algıladıkları anne-baba ilgisi ve desteği ile çocuğun benlik saygısı 

arasında olumlu yönde iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢ bulunulmaktadır. Yapılan bir 

baĢka çalıĢmada ise anne-babası tarafından baskı yapılan otoriter ailelerin 

çocuklarının, demokratik ailelerin çocuklarına göre benlik saygılarının daha düĢük, 

depresyon ve kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir (Aydın, 1985). 

Yapılan araĢtırmalarda da görüldüğü gibi anne-baba tutumlarıyla çocukların 

davranıĢları ve psiko-sosyal geliĢimi arasında geliĢtirilen iliĢki büyük önem 

taĢımaktadır. Literatür kapsamında yapılan kaynak taramalarında, anne-baba-çocuk 

iliĢkisi ile çocuğun psiko-sosyal geliĢimi ve kaygı düzeyi arasında anlamlı iliĢkinin 

olduğunu gösteren daha birçok araĢtırma bulgusu bulunmaktadır (Özgüven, 2001; 

Özmen, 2004; Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts ve Dornbusch, 1994).  Anne-

baba-çocuk iliĢkisi üzerine yapılan birçok bilimsel çalıĢma sonuçları incelendiğinde, 

anne ve babanın doğru tutumlar sergileyerek sağlıklı bir aile ortamı içinde 

büyüttükleri sağlıklı doğmuĢ bir çocuğun sağlıklı bir psiko-sosyal geliĢim 

gösterdiğine iliĢkin bulgular desteklenmiĢ olmaktadır (Özalp, 2006).  

1.2.3.2. Anne-Babaların Tutum ve DavranıĢlarının Çocuklar Üzerindeki 

Etkileri  

Aile üyeleri ile çocuk arasında geliĢtirilen iliĢki, çocuğun diğer bireylere ve kendi 

yaĢamına karĢı aldığı tavırların, benimsediği tutum ve davranıĢların temelini 

oluĢturmaktadır. Bu nedenle çocuğun davranıĢlarının doğru yönde Ģekillenmesinin 

sağlıklı anne-baba tutumlarına bağlı olarak geliĢtiği görülmektedir (Yavuzer, 2005).  
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Çocuklarının sağlıklı aile ortamında büyümesini sağlayan aileler, çocuğun duygusal 

geliĢim evresinde kendisine güven duygusu kazanmasına yardımcı olmaktadırlar 

(Corman, 1996). Ailenin bu konuda çocuğuna yardımcı olabilmesi için, çocuklarına 

sosyal yaĢama uyum becerilerini kazandırarak toplumda kabul görmesini sağlayacak 

ortamı hazırlamıĢ olmaları gerekmektedir. Bu nedenle sağlıklı anne-baba tutumu 

çocuğun biliĢsel, sosyal, duygusal ve bedensel alandaki sağlıklı geliĢimini de 

doğrudan etkilemektedir (Usta, 2004). Bu bilgilerden yola çıkılarak çocuğun psiko-

sosyal geliĢimine bakıldığında, anne-babanın tutum ve davranıĢları ile çocuğun 

psikolojik geliĢimi arasında önemli bir bağın olduğu da açıkça görülmektedir (Özcan, 

1996). Aile üyelerinin sergilediği tutumlar, çocuğun özgüveninin oluĢumunda önemli 

bir rolü üstlenmektedir (Demiriz, 1997). Bu nedenle çocukta özgüven geliĢimini 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan çalıĢmaların büyük çoğunluğunun 

anne-baba tutumları üzerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir (Lindenfield, 1997; Önder 

ve Gülay, 2007; Özen, 2009). YapılmıĢ bulunulan çalıĢmalarda, özellikle çocukla 

daha uzun süre birlikte olan annenin tutumunun yaĢamın ilk yıllarından baĢlayarak, 

çocuğun benlik yapısının geliĢmesinde önemli bir rol oynadığının belirtildiği 

gözlenmektedir (Maccoby ve Martin, 1983).  

1.2.4. Anne-Baba Tutumlarının ÖğrenilmiĢ Çaresizlik, Umutsuzluk, YaĢanan 

Olumsuz Olaylar ve Depresyon ile ĠliĢkisi 

Çocuğun ilk yaĢam deneyimlerini kazandığı aile ortamında, biliĢsel ve duygusal 

süreçlerinin olumlu ya da olumsuz yönde Ģekillendiğine iliĢkin bulgular birçok 

araĢtırma ile desteklenmiĢ bulunmaktadır (Gelir, 2009; Hortaçsu, 2003; Karadayı, 

1992; Kuzgun, 1973).  
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Ġlgili yazın doğrultusunda, bu bölümde anne-baba tutumlarının öğrenilmiĢ çaresizlik, 

umutsuzluk, yaĢanan olumsuz olaylar ve depresyon ile iliĢkisi açıklanacaktır.  

1.2.4.1. Anne-Baba Tutumlarının ÖğrenilmiĢ Çaresizlik ile ĠliĢkisi  

Bireyin davranıĢlarının Ģekillenmesine iliĢkin temellerin ailede atılması nedeniyle 

öğrenilmiĢ çaresizlik kavramı, aile kavramı ile iç içe geçmiĢ bir terim olarak da 

açıklanabilmektedir  (Sevim, 1995). Aile ortamı içerisinde birey, davranıĢları ile 

sonuçları arasında bir bağ kurduğunu öğrenmektedir. Bunun sonucu olarak, aile 

içerisinde sürekli horlanan çocuk ile ailesinden destek gören bir çocuğun yaĢayacağı 

deneyimlerin, baĢarı duygusunun, özgüven geliĢiminin ve olaylarla ilgili neden-

sonuç iliĢkisi kurmaya iliĢkin düĢüncelerin birbirinden farklı olduğu görülmektedir 

(Cüceloğlu, 1998). Bu nedenle de davranıĢların en çok Ģekillendiği dönem olarak 

tanımlanan çocukluk döneminde anne-baba tutumları, çocuğun psiko-sosyal geliĢimi 

üzerinde önemli bir rol oynamaktadır (Hayaloğlu, 2001). Sağlıklı anne-baba 

tutumunu yansıtan ailelerde çocuğun kazanmıĢ olduğu temel güven duygusu, baĢarı 

odaklı davranıĢların ortaya çıkabilmesi ile yakından iliĢkili bulunmaktadır.  

Bu durumda, temel güven duygusunu kazanamamıĢ bir çocuğun öğrenilmiĢ 

çaresizlik yaĢaması ise kaçınılmaz olmaktadır (Cüceloğlu, 1992). Seligman ve 

arkadaĢlarının (1984) 9-13 yaĢ arası çocuklarla yaptığı çalıĢma ile Maccoby ve 

Martin‟in (1983) okul öncesi dönemdeki çocuklarla yaptığı araĢtırmada demokratik 

ve güven verici ailelerde yetiĢen çocukların otoriter ya da izin verici ailelerde yetiĢen 

çocuklara göre, sosyal becerilerde ve akademik baĢarılarında daha iyi oldukları 

sonucuna ulaĢılmıĢ bulunulmaktadır. Konu ile ilgili diğer araĢtırmalarda ise, anne-
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babası otoriter olan bireylerin, demokratik anne-babası olanlara oranla daha fazla 

çaresizlik gösterdiğine iliĢkin bulgulara rastlanıldığı görülmektedir (Aydın,1985; 

Hayaloğlu, 2001; Yılmaz, 1999).  

 

 

1.2.4.2. Anne-Baba Tutumlarının Umutsuzluk ile ĠliĢkisi  

Anne-babaların çocuklarını yetiĢtirirken çocuklarına olumsuz yönde yansıttıkları 

tutumlar sağlıksız anne-baba tutumu olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, 

çocuğun anne-babasının kendisine karĢı gösterdiği duygu ve davranıĢlarına farklı 

anlamlar yüklemesi nedeniyle algılanan anne-babanın tutumunun çocuğun sağlıksız 

bir birey olarak yetiĢmesine neden olmaktadır (Candemir, 2000). Bunun nedeni ise, 

anne-babaların çocukları hakkında düĢündükleri ile çocukların anne-babalarının 

kendilerine karĢı gösterdikleri davranıĢlardan aldığı mesajların tamamen farklı 

olmasından kaynaklanmaktadır (Özgüven, 2001). Duygu ve düĢüncelerdeki bu 

farklılık, anne-babaların koruyucu olabilmek için çocuklarına karĢı gösterdikleri katı 

otoritenin, çocuk tarafından kendisini yetersiz ve baĢarısız hissetmesine neden 

olabilecek Ģekilde algılanması olarak açıklanmaktadır (Cardinali ve D‟allura, 2001).  

Algılardaki farklılıklar baĢka örnekler üzerinden incelendiğinde, arkadaĢlarıyla 

dıĢarıda vakit geçirmemesi için çocuğa baskı kuran anne-baba, bu davranıĢını 

çocuğuna dıĢarıdan gelebilecek tehlikelere karĢı koruyucu yaklaĢabilmek için 

yaptığını düĢünürken, sosyal iliĢkilerinde sağlam bağlar kuramayan çocuğun öz 

güveni düĢük bir birey olarak yetiĢmesine neden olmaktadır. Özgüveni düĢük olan 

çocuk sosyal iliĢkilerinde baĢarısız ve baĢkaları tarafından sevilmeyen bir kiĢi 

olduğunu düĢünerek sosyal çevresinden kendisini mutlu edebilecek tutum ve 
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davranıĢlar beklememektedir (Altuğ, 2004). Bu durumda, anne ve babasının 

kendisine karĢı düĢüncelerini değiĢtiremeyeceğini anlayan çocuk, bu konu ile ilgili 

çaresiz olduğunu kabullenerek kendisine yönelik baĢarısızlık ve umutsuzluk 

duygularını daha yoğun yaĢamaya baĢlamaktadır (Kaplan, 2003). Umutsuzluk ve 

çaresizlik duygularını yoğun Ģekilde yaĢayan çocuk, bir süre sonra kendisini 

toplumdan soyutlamaya yönelerek,  sosyal aktivitelerden uzaklaĢmayı tercih etmekte 

ve bunun sonucunda ise içe kapanık bir birey olarak yetiĢmektedir (Yavuzer, 2005). 

Çocuğun algılanan anne-baba tutumu ile geleceğe dair düĢünceleri arasındaki iliĢki 

baĢka bir örnek üzerinden ele alınırsa, çocuğunun üniversite okumasına karĢı olan 

anne-babanın tutumu çocuğun kendi geleceği için kurduğu hayallerin yıkılmasına 

neden olmaktadır. Çocuğun yaĢamını önemli derecede etkileyen anne-babanın bu 

kararı çocuğun gelecekteki yaĢamı ile ilgili beklentilerin sonlanmasına ve geleceğe 

karĢı umudunun azalmasına yol açmaktadır (Tiger, 1979). Dolayısıyla, çocuğun 

kendi yaĢamı ile ilgili beklentilerine karĢı olumsuz düĢünmesi sonucunda, çocuk 

yaĢam olaylarına, çevresindeki insanlara, anne ve babasına karĢı iyimserliğini 

kaybederek kötümser bir bakıĢ açısıyla herkesi ve her Ģeyi olumsuz yönde 

değerlendirmektedir (Üngören ve Ehtiyar, 2009).  
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1.2.4.3. Çocukluk Döneminde YaĢanan Olumsuz Olaylar ve Depresif Belirtiler 

Arasındaki ĠliĢki 

 

Çocuğun yaĢamında gerçekleĢen ani değiĢimler, beklenmedik durumlar, yapmak 

istenilenlerin gerçekleĢmemiĢ olması, olumsuz anne-baba tutumları, sosyal iliĢkilerin 

bozulması, baĢarısızlığa uğrama, engellerle karĢılaĢma gibi birçok özel durum 

sonucunda çocuklar olumsuz duygular hissetmektedirler (Miller, 2002). Bu olumsuz 

duygular, öfke, değersizlik hissi, özgüvenin kaybedilmesi, umutsuzluk ve çaresizlik 

gibi moral bozukluğuna dayanan hislerden sadece birkaçı olmaktadır. Bu duygularla 

baĢa çıkılmadığı durumlarda ise, ağlama krizleri, günlük iĢlerden ve toplumdan 

uzaklaĢma, sürekli uyuma ya da hiç uyuyamama durumları, iĢtahsızlık veya sürekli 

yemek yeme isteği gibi günlük yaĢantıyı olumsuz yönde etkileyen davranıĢlar ortaya 

çıkmaktadır (Özalp, 2006). Özellikle çocukların yaĢamlarına bakıldığında, 

çocukların yaĢadıkları olumsuz olaylar aynı zamanda onların ilk yaĢam 

deneyimlerini de oluĢturduğu için bu durumla ve bu duygularla nasıl baĢa çıkması 

gerektiği konusunda yüksek düzeyde kaygı yaĢadıkları görülmektedir (Özcan, 1996). 

YaĢadığı olumsuz olaylar karĢısında çevresinden ve ailesinden gerekli desteği 

göremeyen çocuğun yaĢadığı kaygı süresi ve düzeyi daha da artmakta olup kendisine 

ya da çevresine yüklediği değerler çarpıtılarak olumsuz Ģekilde algılanmaktadır 

(ġenol, ġener ve Karacan, 1996).  Bu nedenle yapılan pek çok araĢtırma yaĢam 

olaylarıyla depresyon arasında doğrudan bir iliĢkinin olduğu sonucunu ortaya 

koymaktadır (Kashani ve Sherman, 1988; Miller, 2002; Usta, 2004; Yılmaz, 2001). 
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1.2.4.4. Algılanan Anne-Baba Tutumlarının Çocukluk Döneminde YaĢanan 

Olumsuz Olaylarla ĠliĢkisi 

Çocukluk dönemi olarak adlandırılan 0-12 yaĢ aralığı, çocuğun kiĢilik geliĢiminin 

hızlandığı, sosyal çevresiyle olan iliĢkilerinin güçlendiği, toplumsal kimlik kazandığı 

ve öğrenmeye en açık olduğu dönem olarak tanımlanmaktadır (Erikson, 1984). Bu 

dönem içerisinde, çocuk ilkokula baĢlamasıyla birlikte iyi ve kötüyü birbirinden 

doğru Ģekilde ayırt etmeyi öğrenmeye baĢladığı ve duygularının farkındalığını 

kazanarak davranıĢlarını yaĢadığı çevre ile olaylara göre Ģekillendirdiği bir süreçten 

geçmektedir (Yavuzer, 2000). Çocuğun yaĢamında olumsuz olarak nitelendirilen 

üzücü olayların psikolojik etkilerini çocuk, bu yaĢ döneminde daha yoğun bir Ģekilde 

hissedebilmektedir (Erikson, 1984). Bu nedenle çocuğun psiko-sosyal geliĢiminin 

sağlıklı olabilmesi için yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığının, anne-baba ile çocuk 

arasında kurulan iliĢkinin ve bu olayların çocuk üzerindeki etkilerinin büyük önem 

taĢıdığı görülmektedir (Semerci, 2009). 

Çocuklar doğdukları andan itibaren ilk deneyimlerini aile ortamında yaĢamaktadırlar. 

Aile ortamında yaĢanan ilk deneyimlerin çocuklar üzerindeki etkisi ise sağlıklı ve 

sağlıksız anne-baba tutumlarına göre değiĢebilmektedir (Yavuzer, 2005).  Anne-baba 

tutumları ile ilgili yapılan çalıĢmalara bakıldığında, otoriter anne-baba tutumu 

görülen bir ailede büyüyen çocuğun kendini ifade etme yoksunluğu yaĢadığı ve 

bunun sonucu olarak da özgüvenini yitirdiği görülmektedir (Adana, 2000; Baumrind, 

1991; Kaplan, 2003; Lindenfield,1997). Otoriter anne-babalar çocuğun ürettiği 

fikirleri desteklememe ve sürekli çocuğu eleĢtirme gibi davranıĢlarda 

bulunmaktadırlar. Bu davranıĢların sonucunda ise çocuk bir problemle 

karĢılaĢtığında baĢa çıkmaya çalıĢmak yerine öğrenilmiĢ çaresizlik yaĢamaya 
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yönlendirilmiĢ olmaktadır (Erdoğdu, 2006). Duygusal olarak aĢırı hassas, küskün bir 

yapıya sahip olan bu çocuklar bir problem karĢısında „„ben yapamam‟‟ düĢüncesini 

kabullenerek çaresizlik ve gelecekten umutsuz olma durumunu benimsemektedirler.  

Bu nedenle bu duyguları yoğun yaĢayan çocukların yaĢam olaylarını olumsuz olarak 

algılama düzeyleri de yükselmektedir (Aslan, 1992). Koruyucu anne-babaların 

çocuklarına gösterdiği aĢırı kontrol, özen ve ilgi ise çocuğun kendi özgüven 

geliĢimini engellerken çocuğu baĢkalarına karĢı aĢırı bağımlı, duygusal kırıklıkları 

olan, utangaç ya da Ģımarık ve sorumsuz bir birey olarak yetiĢmesine olanak 

tanımaktadır (Yavuzer, 2005). Dolayısıyla aĢırı koruyucu anne-baba tutumu etkisi 

altında büyüyen çocuk sosyal iliĢkilerinde dengeli ve tutarlı davranıĢlarda 

bulunamadığı için kendisini baĢarısız olarak hissederek kendi içine kapanma 

eğiliminde bulunabilmektedir. Bu çocuklar aynı zamanda, arkadaĢlık iliĢkilerinde ve 

okul yaĢamında baĢarısızlığa uğradıklarında kendilerini toplumdan soyutlama yerine 

baĢka bireylere karĢı saldırgan davranıĢlar da gösterebilmektedirler (Candemir, 

2000). Bununla birlikte tutarsız, ilgisiz ya da müsamahakar anne-baba tutumlarını 

benimsemiĢ olan ailelerin çocuk yetiĢtirme sitillerinde tam olarak doğru ve yanlıĢın 

kesin bir çizgisi olmadığından ötürü, çocuğun kendi yaĢamıyla ilgili almıĢ olduğu 

kararlarda hayal kırıklığı yaĢaması ve kendisini baĢarısız olarak değerlendirdiği 

görülmektedir (Cardinali ve D‟allura, 2001).  Ġlgili yazına iliĢkin tüm bu bilgiler ise, 

sağlıksız anne-baba tutumlarının çocuğun yaĢadığı olumsuz olaylarla doğrudan 

iliĢkili olduğunu göstermektedir.  
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1.2.4.5. Çevresel Etkenlerin Çocukluk Döneminde YaĢanan Olumsuz Olaylarla 

ĠliĢkisi  

Çocuğun kendi çevresinde yaĢadığı olumsuz olaylar sadece algılanan anne-baba 

tutumuna göre değiĢkenlik gösteren iliĢkilerin sağlıklı ya da sağlıksız olmasıyla 

sınırlı değildir. Anne ve babanın tutumu ne olursa olsun çocuğun aileden aldığı sevgi 

kadar sevgisini paylaĢtırdığı yakınları da çocuğun hayatında büyük yer 

kaplamaktadır (Yılmaz, 1999). Bu nedenle karĢılıklı sevgi-saygı iletiĢiminde 

bulunduğu yakınlarından herhangi birisiyle ayrı kalması durumunda çocuk, duygusal 

açıdan oldukça olumsuz etkilenmektedir. Örneğin, anne-babanın boĢanması, aile 

bireylerinden birinin iĢ, evlilik ya da eğitim nedeniyle evden ayrılmıĢ olması, 

çocuğun ölüm nedeniyle sevdiği birini kaybetmesi çocuğu duygusal açıdan olumsuz 

olarak etkileyecek olaylardan birkaçıdır (Semerci, 2009).  

Çocuklar ölüm kavramını 6-12 yaşları arasında daha iyi anlamlandırabilmektedirler. 

Bu yaş aralığında soyut kavramların ne anlama geldiğini öğrenebilecek olgunlukta 

olan çocuk, kendisi ile başkalarını ayırt edebilmekte ve diğer insanların 

deneyimlerini anlayabilmektedir (Onur, 1995). Bu nedenle bu yaĢ aralığında olan 

çocuklar ölüm kavramının geri dönüĢü olmayan bir süreç olduğunu bilmektedirler 

(EkĢi, 1999).  Bu evrede, çocuğun sevdiği bir yakınının ölmesi durumunda, çocukta 

içe kapanma, öfke, saldırganlık, baĢka sevdiklerinin ve kendisinin de ölebileceği ile 

ilgili endiĢeler görülebilmektedir (Erden, 1999). Çocuğun sevdiği yakınlarını sadece 

anne, baba ve yakın akrabaları olarak sınırlandırmak doğru değildir.                        

Çocuk tanımadığı bir yabancının ölümüne tanık olduğunda, komĢunun, arkadaĢının, 

akrabasının ya da evinde beslediği bir hayvanın ölümüyle karĢılaĢtığında da duygusal 

olarak olumsuz yönde etkilenebilmektedir (Kubler, 1993).  
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Çocuk, özellikle kendisinin beslediği bir hayvanla sosyal paylaĢıma ve sevgiye 

dayalı çok daha sıkı bir bağ kurmaktadır. Çocuğun yaĢı göz önünde 

bulundurulduğunda, çocuk evde beslediği hayvanla konuĢarak, oynayarak, kızarak, 

bazen canını yakarak, hatta mamasını paylaĢarak hayvana sahiplik, bakıcılık ve 

arkadaĢlık yapmaktadır (Koçkar ve ġenol, 2000). Çocuğun sahibi olduğu hayvan ile 

arasında geliĢtirdiği iliĢki çocuğun psiko-sosyal geliĢimini de olumlu yönde 

etkilemektedir (Cevizci, Ergingöz ve BaltaĢ, 2009). 9-12 yaĢ aralığını kapsayan bu 

evrede çocuk için en önemli olan, sosyal iliĢkilerin kuvvetlenmesi ve sevip-sevilme 

ihtiyacının karĢılanmasıdır (Bakırcıoğlu, 2002). Çocuklar sevgi, baĢarı ve kabul 

görmek isteyerek her ne kadar yaĢamlarını renkli olarak yaĢamaya çalıĢsalar da her 

zaman olumlu ve güzel olaylarla karĢılaĢamayabilmektedirler (Yörükoğlu, 1992). 

Örneğin, çocukların karĢılıklı geliĢtirdikleri arkadaĢ ve öğretmen iliĢkileri bazen 

olumsuz yaĢam deneyimlerine sahip olmalarına neden olmaktadır (Semerci, 2009). 

ArkadaĢları ile olumsuz iliĢkiler yaĢayan çocuk, bu durumu sevginin yitirilmesi 

olarak algılamakta ve reddedilme duygularını yoğun Ģekilde yaĢayarak bütün iliĢki 

yollarının kapandığını düĢünebilmektedir (Yavuzer, 2000). Bu olumsuz duygu ve 

düĢünceler ise çocuğun içine kapanma, aĢırı ağlama, alınganlık, okul baĢarısızlığı 

gibi depresif belirtiler göstermesine neden olmaktadır (Maclean, 1990). Bu durumda 

arkadaĢ çevresinde olumsuz iliĢkiler yaĢayan çocuk aynı Ģekilde okulda öğretmeni ile 

de benzer güçlükler yaĢayabilmektedir (Aysev, 1992). Çocuğun arkadaĢ ve öğretmen 

iliĢkilerinde olumsuzluklar yaĢamasında büyük rol oynayan etkenlerden bir diğeri ise 

okul ve yer değiĢikliğidir. Farklı bir Ģehre taĢınarak okul değiĢtiren çocukların 

yeniden arkadaĢ-öğretmen iliĢkilerini güçlendirebilmesi için çocuğun bulunduğu 

ortama psikolojik uyum sağlaması gerekmektedir (Selçuk, 1994). 9-12 yaĢları 

arasında çocuğun sosyal hayatında okul, arkadaĢ ve öğretmen iliĢkileri ön planda 
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olduğu için çeĢitli nedenler yüzünden çocuğun okul ve çevre değiĢtirmesi, çocuğun 

sevdikleri ile arasında kurduğu bağları kaybetme kaygısını daha yoğun yaĢamasına 

neden olmaktadır (Yavuzer, 1993).  

9-12 yaĢ aralığı aynı zamanda çocuğun geliĢimsel olarak „„çalıĢma ve baĢarılı olmaya 

karĢılık aĢağılık duygusu‟‟ karmaĢası ile açıklanmaktadır (Erikson, 1984). Bu 

dönemde çocuk okulda göstermesi gerektiği baĢarıyı sağlayamadıkça aĢağılık 

duygusu baskın gelmektedir (Cüceloğlu, 1991). Dolayısıyla kendisini yetersiz 

hisseden ve aĢağılık duygusu geliĢtiren çocuk, çevresiyle de sağlıklı iliĢkiler 

geliĢtirememekte ve uyum güçlüğü çekmektedir (Selçuk, 1994). AĢağılık 

duygusunun baskınlığı çocuğun çalıĢma isteğini ketleyerek okul derslerindeki 

baĢarısının düĢmesine neden olmaktadır. Böylece çocuk için okul yaĢamı ve 

geliĢtirdiği sosyal iliĢkiler olumsuz bir yaĢam deneyimi durumuna dönüĢmüĢ 

olmaktadır (Yavuzer, 1993). 
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1.3. AraĢtırmanın Amacı 

 

Çocukların toplumsallaĢmasında ve sağlıklı kiĢilik geliĢtirmesinde en büyük rolü 

aileler üstlenmektedir (Yıldız, 2004). Günümüz toplumunda ailelerin çocuk 

yetiĢtirme becerilerine bakıldığında ise, anne-baba tutumlarının çeĢitliliği dikkat 

çekmektedir. Bu tutumların yansıması olan anne-baba davranıĢlarının çocukların 

psiko-sosyal geliĢimi üzerinde önemli etkisi olduğu yapılan araĢtırmaların 

sonuçlarıyla da desteklenmiĢ bulunmaktadır (Bayraktar, 1998; Cardinali ve D‟allura, 

2001; EkĢi, 1990; Yılmaz, 1999). Ġlgili yazına iliĢkin araĢtırma sonuçlarına 

değinilirse, anne-babaları tarafından çocukların baĢarılarının desteklenmediği ve 

düĢüncelerinin önemsenmediğinin algılanması sonucu, çocuğun baĢarı duygusunu 

eksik yaĢadığı görülmektedir (Candemir, 2000). Bu durumda kendisine karĢı 

özsaygısı azalan çocuğun,  baĢarısızlığa iliĢkin düĢünceleri benimsediği ve bunun 

sonucunda da depresif yakınmaların ortaya çıktığı gözlenmektedir (Yavuzer, 2005). 

Depresyona yatkın çocuklarla yapılan çalıĢmalarda ise, umutsuzluk ve öğrenilmiĢ 

çaresizlik düzeyleri ile algıladıkları olumsuz anne-baba tutumlarının psiko-sosyal 

geliĢimlerine olumsuz yönde etkileri olduğu görülmektedir (Karadayı, 1992; Polat, 

1986; Ryder, 1995; Sevim, 1995). Olumsuz anne-baba tutumları çocuğun olumsuz 

deneyimler yaĢamasına neden olurken, çocuk bu olumsuz deneyimleri biliĢsel 

süreçleri doğrultusunda anlamaya çalıĢmaktadır (Karaca ve AĢkın, 1996). Bunun 

sonucunda biliĢsel süreçleri içerisinde yer alan çarpıtılmıĢ duygu ve düĢünceler, 

umutsuzluk ve öğrenilmiĢ çaresizlik düzeyinin yükselmesine neden olarak çocukların 

psiko-sosyal geliĢimini de olumsuz yönde etkilediği sonuçlarına varılmaktadır 

(Alper, Bayraktar ve Karaçam,  2001). 
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Bu araĢtırma, ilgili yazına iliĢkin ulaĢılmıĢ olan tüm bilimsel bilgileri göz önünde 

bulundurarak 9-12 yaĢ arası çocuklardaki depresyon belirtilerinin yordanmasında, 

yaĢanmıĢ olumsuz olaylar, algılanan anne-baba tutumu, öğrenilmiĢ çaresizlik ve 

umutsuzluğun rolünün incelenmesini amaçlamaktadır.  

AraĢtırmanın temel hipotezi; 9-12 yaĢ arası çocukların depresyon belirtilerinin 

yordanmasında algılanan anne-baba tutumu, yaĢanmıĢ olumsuz olaylar, öğrenilmiĢ 

çaresizlik ve umutsuzluğun rolünün varyansa olumlu katkıda bulunacağı yönündedir. 

AraĢtırmanın genel amacı çerçevesinde yanıt bulması amaçlanan diğer sorular ise 

aĢağıda belirtilmiĢ bulunmaktadır: 

  AraĢtırmanın temel değiĢkenleri (depresyon, algılanan anne-baba tutumu, 

yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı, öğrenilmiĢ çaresizlik ve umutsuzluk) 

arasında nasıl bir iliĢki söz konusudur? 

 9-12 yaĢ arası çocukların sosyo-demografik özellikleri (yaĢ, anne eğitim düzeyi, 

baba eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey) ile temel değiĢkenler (depresyon, 

algılanan anne-baba tutumu, yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı, öğrenilmiĢ 

çaresizlik ve umutsuzluk) arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

 AraĢtırmanın temel değiĢkenleri (depresyon, algılanan anne-baba tutumu, 

yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı, öğrenilmiĢ çaresizlik ) cinsiyete göre farklılık 

göstermekte midir? 

 Çocuklarda öğrenilmiĢ çaresizliğin yordanmasında rol oynayan değiĢkenler 

nelerdir? 

 Çocuklarda umutsuzluğun yordanmasında rol oynayan değiĢkenler nelerdir? 
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1.4. AraĢtırmanın Önemi  

Çocuklar için, 9-12 yaĢları arasını kapsayan süreçte oyun öncelikli özelliğini 

kaybetmekte ve yerine olumlu sosyal iliĢkiler kurabilme ile çalıĢıp baĢarılı olma 

duyguları önem kazanmaktadır (Yavuzer, 2000). Bu dönemde önem kazanan bu 

olumlu duyguların çocuk tarafından öncelikle aile içerisinde pekiĢtirilmesinin önemi 

büyüktür (Yılmaz, 1999). Sağlıklı anne-baba tutumları sergileyen ailelerde çocuklar 

isteklerini ve düĢüncelerini rahatça ifade edebilme fırsatı bulurken, çocuğun 

algıladığı anne-baba tutumları olumsuz olduğunda ise çocuk psiko-sosyal geliĢimi 

açısından önemli olan kendini ifade edememe ve sağlıklı sosyal iliĢkiler 

geliĢtirememe sorunları ile karĢı karĢıya kalmaktadır (Yavuzer, 2000). Çocuk bu 

olumsuz durumu sürekli olarak yaĢadığı takdirde ise, kendisini baĢarısız bir birey 

olarak kabullenmektedir (Beck, 1979). Bu baĢarısızlık olumsuz anne-baba tutumları 

ile pekiĢtirildiğinde çocuğun aynı baĢarısızlığı arkadaĢ iliĢkileri, eğitim hayatı ve 

sosyal iliĢkileri üzerinde de yaĢadığı görülmektedir (Sprinthall ve Sprinthall, 1990). 

Bu durum sonucunda, çocuk baĢarısız olmamak için hiçbir Ģey yapmamayı tercih 

etmekte, çalıĢmaktan kaçınmakta, yeteneklerini kullanmamakta ve ilgi alanlarını 

oldukça kısıtlı tutmaya yönelmektedir (Kashani ve Sherman, 1988).  

Böylece sorunlarla baĢa çıkabilmeyi öğrenemeyen çocuk öğrenilmiĢ çaresizlik 

yaĢamaya baĢlamaktadır (Ersever, 1993). ÖğrenilmiĢ çaresizlik hisseden çocuk ise, 

bu süreç içerisinde bunalımlar, tedirginlikler, çeĢitli faaliyetlere karĢı zevk ve ilgide 

azalma gibi olumsuz duygudurumları yaĢayarak depresif yakınmaların arttığı 

görülmektedir. Çocuk, içinde bulunduğu sıkıntılı sürecin üstesinden gelemediği 

takdirde ise içine kapanarak „„Ben yapamam, ben baĢaramam‟‟ gibi düĢünceleri 

benimsemektedir. Ayrıca geleceğe iliĢkin de kendisini baĢarısız olarak düĢünen 
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çocukta bugünden ve gelecekten umudunu kesme, iyi Ģeylerin olabileceği inancının 

azaldığı görülmektedir (Dilbaz ve Seber, 1992). Bu olumsuz düĢünce ve inançlar, 

çocuğun depresyon yaĢamasına neden olmaktadır (Miller, 2002).  

Elde edilen tüm bu bilgiler ıĢığında planlanmıĢ olan bu araĢtırma, çocuklukta görülen 

olumsuz yaĢantılar sıklığının, algılanan anne-baba tutumunun, öğrenilmiĢ çaresizlik 

ve umutsuzluğun depresyon belirtilerinin yordanmasındaki rolünü sistematik bir 

çerçeve içinde incelemektedir. Bu sistematik çerçeve içerisinde yapılan araĢtırmada, 

yordayıcı değiĢkenlerin depresyon belirtileri üzerindeki rolleri beĢ aĢamalı bir model 

doğrultusunda açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu modele iliĢkin çocuğun bazı sosyo-

demografik özelliklerinin, yaĢanmıĢ olumsuz olaylar sıklığının,  olumsuz anne-baba 

tutumlarının, öğrenilmiĢ çaresizlik ve umutsuzluk düzeyinin yükselmesinin depresif 

yakınmaları arttırdığına iliĢkin sunulan bu modelin ilgili yazına yönelik yapılacak 

diğer çalıĢmalara ıĢık tutacağı düĢünülmektedir. Bununla birlikte depresif 

yakınmaları olan çocukların cinsiyetleri ile araĢtırmanın temel değiĢkenleri arasında 

bir farklılık olup olmadığı incelenerek elde edilen bulgular doğrultusunda çocukların 

cinsel kimlikleri ile depresif belirtiler ve yordayıcı değiĢkenler arasındaki iliĢki 

detaylı olarak açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.  Elde edilen bulguların ise, çocuk geliĢimi 

ve psikolojisine iliĢkin literatüre önemli bilgiler sağlayacağı düĢünülmektedir. Ayrıca 

araĢtırma sonuçları anne-babaları, çocuk ruh sağlığı ve çocuk geliĢiminde hizmet 

veren çalıĢanları, klinik psikologları ve eğitimcileri bilgilendirmek amacını da 

taĢımaktadır. 
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BÖLÜM 2 

YÖNTEM 

2.1.  Örneklem 

AraĢtırmanın örneklemini, Ġstanbul Anadolu Yakasında bulunan Milli Eğitim 

Bakanlığı‟na bağlı ilköğretim okullarında eğitim gören 9-12 yaĢ arası 299 kız, 300 

erkek olmak üzere toplam 599 öğrenci oluĢturmaktadır. Örneklemde yer alan 

çocukların yaĢ ortalaması 10.50‟dir. Çocuklar, Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından 

belirlenmiĢ olan düĢük, orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzeye hitap eden beĢ farklı 

okul olmak üzere araĢtırmada belirlenmiĢ olan yaĢ aralığı dikkate alınarak 3., 4., 5. 

ve 6. sınıflardan amaca yönelik örneklem yoluyla seçilmiĢlerdir. Anne-babası 

tarafından araĢtırmaya katılabileceğine iliĢkin onay verilmemiĢ olan ya da biliĢsel 

yetileri ölçekleri doldurmaya uygun düzeyde olmayan çocuklar örneklem dıĢında 

tutulmuĢtur.  

AraĢtırmanın örneklemi içerisinde yer alan çocukların sosyo-demografik 

özelliklerine iliĢkin bilgiler Çizelge 2.1‟de sunulmaktadır.  
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Çizelge 2.1. Örneklemde Yer Alan Çocukların Sosyo-Demografik Özellikleri 

  N % 

Cinsiyet Kız 299 49.9 

 Erkek 300 50.1 

YaĢ 9 yaĢ 150 25.0 

 10 yaĢ 149 24.9 

 11 yaĢ 150 25.0 

 12 yaĢ 150 25.0 

Anne eğitim düzeyi Okuryazar değil 10 1.7 

 Sadece okuryazar 37 6.2 

 Ġlkokul mezunu 196 32.7 

 Ortaokul mezunu 109 18.2 

 Lise mezunu 

Üniversite ve üzeri mezunu 

156 

91 

26.0 

15.2 

Baba eğitim düzeyi Okuryazar değil 1 0.2 

 Sadece okuryazar 11 1.8 

 Ġlkokul mezunu 105 17.5 

 Ortaokul mezunu 114 19.0 

 Lise mezunu 220 36.7 

 Üniversite ve üzeri mezunu 148 24.7 

Anne-baba birliktelik durumu Birlikte 553 92.3 

 BoĢanmıĢ 34 5.7 

 BaĢkasıyla evli 12 2.0 

Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi DüĢük 80 13.4 

 Orta 443 74.0 

 Yüksek 76 12.7 
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Örneklemde yer alan çocukların annelerinin eğitim düzeyi dağılımlarına bakıldığında 

%1,7‟sinin (n=10) annesinin okur-yazar olmadığı, %6,2‟sinin (n=37) sadece okur-

yazar, %32,7‟sinin (n=196) ilkokul mezunu, %18,2‟sinin (n=109) ortaokul, 

%26‟sının (n=156) lise, %15,2‟sinin (n=91) üniversite ve üzeri mezunu olduğu 

görülmektedir. Örneklemi oluĢturan çocukların babalarının eğitim düzeyi 

dağılımlarına bakıldığından ise, %0,2‟sinin (n=1) okur-yazar olmadığı, %1,8‟inin 

(n=11) sadece okur-yazar, %17,5‟inin (n=105) ilkokul, %19‟unun (n=114) ortaokul, 

%36,7‟sinin (n=220) lise, %24,7‟sinin (n=148) üniversite ve üzeri mezunu olduğu 

bilgisine ulaĢılmaktadır.  

AraĢtırmaya katılan çocukların, %92,‟sinin  (n=553) anne ve babasının aynı evde 

birlikte yaĢadığı, %5,7‟si (n=34) anne ve babasının boĢandığı, %2‟si (n=12) anne ya 

da babanın baĢkalarıyla evlenmiĢ olduğu görülmektedir. 

Örneklem içerisinde yer alan çocukların, %13,4‟ü (n=80) düĢük, %74‟ü(n=443) orta, 

%12,7‟si (n=76) ise yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerden geldiklerini 

bildirmiĢtir. 
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2.2. Veri Toplama Araçları  

2.2.1. Sosyo-Demografik Bilgi Formu: Bu form, araĢtırmaya iliĢkin ilgili yazın 

dahilinde araĢtırmanın amacı göz önünde bulundurularak araĢtırmacı tarafından 

hazırlanmıĢtır. Anne-baba ve çocuğun sosyo-demografik özelliklerine iliĢkin bilgi 

elde etmeye yönelik sorular içeren form toplam 11 maddeden oluĢmaktadır (Ek 1).  

 2.2.2. Anne-Baba Tutum Ölçeği: Ölçeğin özgün formu, Maccoby ve Martin‟in 

(1983) çocuklar tarafından algılanan anne-baba tutumları ile ilgili çalıĢmalarından 

esinlenilerek, Lamborn, Mounts, Steinberg ve Dornbush tarafından 1991 yılında 

geliĢtirilmiĢtir. Ölçek kabul/ilgi, kontrol/denetleme ve psikolojik özerklik olmak 

üzere toplam 3 alt-ölçekten oluĢmaktadır. Toplam 26 maddeyi içeren ölçekte 

kabul/ilgi ve kontrol/denetleme boyutlarının kesiĢmesinden 4 ayrı anne-baba tutumu 

ayırt edilmektedir. Kabul/ilgi boyutu, çocukların ebeveynlerini ne derece sevecen, 

ilgili ve katılımcı olarak algıladıklarını ifade etmektedir. Kontrol/denetleme boyutu 

çocukların ebeveynlerini ne derece kontrollü ve denetleyici olarak algıladıklarını, 

psikolojik özerklik boyutu ise anne-babanın çocuğun bireyselliğini ifade etme 

konusunda kendisini ne derece cesaretlendirdiği algısını içermektedir. 

Türkçe uyarlaması Yılmaz (2000) tarafından yapılan ve dört dereceli ölçek üzerinde 

hazırlanmıĢ olan kabul/ilgi ve psikolojik özerklik alt-ölçeklerinde 9‟ar madde 

bulunmaktadır (Kabul/Ġlgi: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. maddeler; psikolojik özerklik: 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. maddeler) . Kontrol/denetleme alt-ölçeğindeki ilk iki 
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madde  (19. ve 20. maddeler) 7 dereceli;  ölçeğin diğer 6 maddesi (21, 22, 23, 24, 25, 

26) ise 3 dereceli ölçek üzerinde hazırlanmıĢtır (Yılmaz, 2000).  

Değerlendirme aĢamasında ise, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18  numaralı  maddeler ters 

kodlama gerektirmektedir. Bu durumda 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15 ve 17 numaralı 

maddelerde „„tamamen benziyor‟‟ yanıtı 4, „„biraz benziyor‟‟ yanıtı 3, 

„„benzemiyor‟‟ yanıtı 2 ve „„hiç benzemiyor‟‟ yanıtı 1 olarak puanlanırken; 2, 4, 6, 8, 

10, 14, 16, 18 numaralı maddelerde ise, „„tamamen benziyor‟‟ yanıtına 1, „„biraz 

benziyor‟‟ yanıtına 2, „„benzemiyor yanıtı‟‟ 3 ve „„hiç benzemiyor‟‟ yanıtına 4 puan 

verilmektedir. Kontrol/denetleme alt-ölçeğine ait ilk iki maddeye verilecek olan 

„„hayır‟‟ yanıtı  7, „„istediğim saate kadar‟‟ yanıtı 1 olacak Ģekilde soruların yanıtları 

1 ile 7 arasında puanlanmaktadır. Ölçeğin 21. maddesinden itibaren ise çocukların 

vermiĢ oldukları „„hiç çaba göstermez‟‟ yanıtı  1, „„çok az çaba gösterir‟‟ yanıtı  2 ve 

„„çok çaba gösterir‟‟ yanıtı  3 puan alır. Ölçme aracının ilköğretim dönemindeki 

öğrenciler için devamlılık (test tekrar test) ve iç tutarlılık (Cronbach alfa) katsayıları 

sırasıyla; kabul/ilgi alt ölçeği için .74 ve .60; kontrol/ denetleme alt ölçeği için .93 ve 

.75; psikolojik özerklik alt ölçeği için .79 ve .67‟dir. Lise öğrencilerinde kabul/ilgi alt 

ölçeği için .82 ve .70, kontrol/denetleme alt ölçeği için .88 ve .69; psikolojik özerklik 

alt ölçeği için .76 ve .66‟dır (Yılmaz, 2000).  (Ek 2). 

2.2.3. Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ): Ölçeğin özgün formu Kovacs 

(1981) tarafından 6-17 yaĢ arası çocuk ve ergenlere depresyonu ölçmek üzere 

hazırlanmıĢtır.. ÇDÖ, kendini değerlendirme ölçeği olup, bireysel veya grup olarak 

uygulanabilmektedir. Ölçeğin uygulanmasında belirtilmiĢ bir zaman sınırlaması 

bulunmamaktadır(Öner, 2008). Ölçek toplam 27 maddeden oluĢmaktadır ve her 
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maddede çocuğun son iki haftasını değerlendirerek, aralarında seçim yapacağı üç 

cümle bulunmaktadır. Her cümle seti, çocukluk depresyonunun belirtilerine iliĢkin 

ifadeler içermektedir. Her madde belirtinin Ģiddetine göre 0, 1 ya da 2 olarak 

puanlanmaktadır. Ölçeğin patoloji kesim noktası 19 puan olarak saptanmıĢtır.  

Türkçe formu Öy (1990) tarafından uyarlanmıĢ olan ölçeğin güvenirlik ve geçerliğini 

belirlemek üzere yapılan analizlere göre, iç tutarlılık katsayısı .86; dört hafta arayla 

yapılan test-tekrar test güvenirliği ise .72 olarak hesaplanmıĢtır. (Ek 3). 

2.2.4. Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği (ÇYBÖ): Ölçeğin özgün formu 

Seligman ve arkadaĢları (1984) tarafından geliĢtirilmiĢ olan ve kağıt-kalem testi 

olarak uygulanan ölçek, öğrenilmiĢ çaresizliğe özgü içsel, genel ve değiĢmez 

yükleme biçimlerini ölçmektedir.  Ġlköğretim öğrencilerine bireysel olarak uygulanan 

ÇYBÖ, aynı zamanda grup olarak da uygulanabilmektedir. Toplam 48 maddeden 

oluĢan ölçeğin „„içsel-dıĢsal nedensel yükleme (16 madde)‟‟, „„değiĢmez-değiĢebilir 

nedensel yükleme (16 madde)‟‟ ve „„özel-genel nedensel yükleme (16 madde)‟‟ 

olmak üzere 3 alt testi bulunmaktadır (Öner, 2008). Ölçeğin içsel-dıĢsal nedensel 

yükleme boyutu, bireyin karĢılaĢtığı herhangi bir olayın nedenini kendisine mi yoksa 

dıĢ etmenlere mi yüklediğini yansıtmaktadır. DeğiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme 

boyutu, bireyin herhangi bir olayın nedenini zaman içinde değiĢebilir ya da değiĢmez 

etmenlere bağlayıp bağlamadığını belirlemektedir. Özel-genel nedensel yükleme 

boyutu ise, bireyin karĢılaĢtığı herhangi bir olayın nedenini, sınırlı ve özel bir nedene 

ya da daha genel nedenlere yükleyip yüklemediğini yansıtmaktadır (Aydın, 1985).  
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Katılımcılardan her maddedeki iki seçenekten kendileri için uygun olanı seçerek 

iĢaretlemeleri beklenmektedir. Ölçekteki her bir içsel, değiĢmez ve genel yükleme 

boyutunu yansıtan yanıta 1 puan verilmektedir. DıĢsal, değiĢebilir ve özel yükleme 

boyutunu yansıtan yanıta ise 0 puan verilmektedir. Ölçekte alınabilecek en düĢük 

puan 0, en yüksek puan ise 48‟dir. ÖğrenilmiĢ çaresizliğe özgü yükleme biçimine 

iĢaret eden puanların alt sınırı 24‟dür. Ölçeğe verilen yanıtlardan elde edilen 

puanların toplanmasıyla öğrenilmiĢ çaresizlik toplam puanı elde edilmektedir. 

Ölçekten elde edilen toplam puanın yüksekliği, bireyin öğrenilmiĢ çaresizliğe özgü 

yükleme biçiminin kullanımındaki artıĢı göstermektedir (Öner, 2008).   

Ölçeğin geçerlilik çalıĢması, ölçüt olabilecek baĢka benzer bir ölçek olmadığı için 

kapsam geçerliliği yöntemiyle yapılmıĢtır. Bu amaçla, ölçek Aydın (1985) tarafından 

Türkçe‟ye uyarlanmıĢ ve dil uygunluğunu değerlendirmeleri amacıyla Ġngilizce 

psikoloji eğitimi görmüĢ uzmanlar tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra 

ölçeğin ölçmeyi amaçladığı üç nedensel yükleme boyutunu ortalama % 96.1 

oranında ölçtüğü belirtilmiĢtir. Ölçeğin güvenirlik çalışması ise test – tekrar test 

yöntemiyle yapılmıştır. Bu amaçla toplam 112 ilkokul öğrencisine dört hafta ara ile 

ölçek iki kez uygulanmıştır. Katılımcıların her iki uygulamadan aldıkları puanlar 

üzerinden hesaplanan ve pearson momentler çarpımı korelasyon tekniği ile bulunan 

güvenirlik katsayısı r = .83 olmuştur. (Aydın, 1985). (Ek 4). 
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2.2.5. Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ): Özgün formu Beck (1974) tarafından 

geliĢtirilmiĢ olan BUÖ, bir kağıt-kalem testi olup, kiĢiliği ve bireyin geleceğe yönelik 

olumsuz beklentilerini ölçmektedir. Okuma-yazma bilen çocuk, genç ve yetiĢkin 

herkese hem bireysel hem grup olarak uygulanabilmektedir. (Durak, 1994).  

20 maddeden oluĢan ölçek, geleceğe yönelik duygu, düĢünce ve güdülerin ifadesini 

içermektedir. 1, 6, 9, 13, 15. maddeler geleceğe yönelik duyguları, 2, 3, 9, 11, 12, 16, 

17, 20. maddeler güdü kaybını, 4, 7, 8, 18. maddeler ise gelecek beklentisini 

ölçmektedir (Seber, 1991). Bireyden kendisi için uygun olan ifadeler için „„doğru‟‟, 

uygun olmayanlar için „„yanlıĢ‟‟ Ģıkkının iĢaretlenmesi istenmektedir (Durak, 1994).  

Maddelerin 11 tanesinde „„evet‟‟, 9 tanesinde ise „„hayır‟‟ seçeneği 1 puan alır. 1, 3, 

5, 6, 8, 10, 13, 15, ve 19. sorularda „„hayır”; 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, ve 20. 

sorularda ise “evet‟‟ yanıtı için birer puan verilir. Elde edilen aritmetik toplam 

„„umutsuzluk‟‟ puanını oluĢturmaktadır. Ölçeğin puanlanmasına bakıldığında 0-20 

değerleri arasında değiĢebilen puanlar yüksek olduğunda umutsuzluğa, düĢük 

olduğundan umuda iĢaret etmektedir (Seber, 1991).  

Seber (1991) tarafından Türkçe‟ye uyarlanmıĢ olan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 

değerlerine bakıldığında Kuder Richardson güvenirliği .86 olarak belirlenmiĢtir. 

Madde-puan korelasyon sayıları .07 ile .76 arasında değiĢmektedir. Ölçüt-bağımlı 

geçerliliğine bakıldığında ise, Beck depresyon puanları ile umutsuzluk puanları 

arasında .65 düzeyinde ve anlamlı iliĢki bulunmuĢtur (Ek 5). 
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2.2.6.  YaĢam Olayları Ölçeği: Ölçek, Nakazawa‟nın (1998) YaĢam Olayları Ölçeği 

(Life Events Scale)  temel alınarak, çocuklarda görülen depresif belirtiler ile 

yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı arasındaki iliĢkisel durumun anlaĢılmasına 

yardımcı olması için araĢtırmacı tarafından araĢtırmanın amacına yönelik olarak 

Ģekillendirilerek hazırlanmıĢtır. OluĢturulan bu ölçek, çocukların günlük 

yaĢamlarında kaygı düzeylerini arttırdığı ve depresif belirtiler göstermelerine neden 

olduğu düĢünülen olaylara iliĢkin 22 madde içermektedir. Çocukların, her bir 

maddede yer alan olayı son bir yıl içinde yaĢayıp yaĢamadıklarına göre “evet” ya da 

“hayır” seçeneklerinden birini iĢaretlemeleri beklenmektedir.  

Ġlk 14 soruda „„evet‟‟ yanıtı 1, „„hayır‟‟ yanıtı ise „„0‟‟ olarak puanlanmaktadır. 15. 

sorudan itibaren ise „„evet‟‟ yanıtını veren çocukların „„Bu durum beni üzdü‟‟ ve 

„„Bu durum beni mutlu etti‟‟ seçeneklerinden birini iĢaretlemeleri beklenmektedir. 

„„Bu durum beni üzdü‟‟ yanıtı 1 puan, „„Bu durum beni mutlu etti‟‟ yanıtı 0 puan 

almaktadır.  (Ek 6). 
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2.3. ĠĢlem 

Bu araĢtırma, ilköğretim okullarının 3., 4., 5. ve 6. sınıflarında eğitim görmekte olan 

9-12 yaĢ arası toplam 599 çocuk ile yapılmıĢtır. AraĢtırma örnekleminin 

oluĢturulmasında Türkiye Ġstatistik Kurumu (TĠK) tarafından belirtilen Ġstanbul il 

merkezi Anadolu yakasında yer alan yerleĢim bölgelerinin sosyo-ekonomik düzeye 

göre gruplandırıldığı liste temin edilerek öncelikle alt, orta ve üst olmak üzere üç 

farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerin oturduğu bölgelerdeki ilköğretim 

okulları saptanmıĢtır. AraĢtırmanın yürütülebilmesi ve yeterli katılımcı sayısına 

ulaĢabilmek için her üç sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden bölgelerden 3., 4., 5. ve 

6. sınıfa devam eden öğrenci sayısının yüksek olduğu okullar belirlenmiĢtir. 

Belirlenen okullarda veri toplayabilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı‟ndan araĢtırma 

ile ilgili gerekli olan yazılı ve resmi izinler alınmıĢ bulunmaktadır (Ek 9). Ġstanbul 

Anadolu yakasında bulunan ve farklı sosyo-ekonomik düzeyleri temsil eden Maltepe, 

Kartal, Sultanbeyli ve Kadıköy belediyelerine bağlı bölgelerdeki okulların müdürleri 

ile görüĢülmüĢ ve araĢtırma ile ilgili bilgi verilmiĢtir. Bu okulların 3., 4., 5. ve 6. 

sınıflarında  eğitim gören toplam  681 öğrenciye araĢtırma ile ilgili bilgi verilmiĢ ve 

onam formları dağıtılmıĢtır. Ayrıca çocuklar reĢit yaĢta olmadıklarından dolayı 

ailelerine bilgilendirilmiĢ onam formu gönderilerek ailelerden bu formu okuduktan 

sonra çocuklarının araĢtırmaya katılmalarını kabul etmeleri durumunda bu formu 

imzalayarak bir hafta içerisinde okul rehberlik servisindeki ilgili eğitimcilere 

ulaĢtırılması istenmiĢtir. Bu araĢtırma için kullanılan bilgilendirilmiĢ onam 

formlarının birer kopyası araĢtırmacıda, birer kopyası da ailede kalmıĢtır (Ek 7).  
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681 öğrenciden 32‟sinin ailesi, çocukların ölçekler üzerinde vereceği cevaplardan 

dolayı herhangi bir aile sırrının açığa çıkması, çocuğuna yönelik herhangi bir 

patolojik tanının konulacağı kaygısı, anne-baba tarafından bu tür bir çalıĢmanın 

çocuğun psikolojisini olumsuz yönde etkileyebileceğinin düĢünülmesi ve toplanan 

verilerin gizli tutulamayacağı endiĢesi gibi çeĢitli nedenlerden ötürü çocuklarının 

araĢtırmaya katılmasını uygun görmemiĢtir. Ayrıca 29 öğrenci ölçekleri doldurmak 

istemediklerini belirtmiĢ olmaları, 21 öğrenci de ölçeklerin uygulandığı tarihte 

okulda bulunmamaları nedeniyle örneklem dıĢında bırakılmıĢlardır. Böylece geri 

kalan 599 öğrenci örneklem içine alınmıĢtır. Örneklemi oluĢturan katılımcılara anket 

ve ölçekler araĢtırmacının gözetimi altında,  kendi sınıflarında grup olarak 

uygulanmıĢtır. Çocukların anketleri doldurmaları sırasında dikkatli bir gözlem 

yapılmıĢ; maddelerin boĢ bırakılması ya da birden fazla madde iĢaretleme gibi 

durumların olmamasına özen gösterilmiĢtir.  

 

 

 

 

 



  
 
 

79 
 

 

BÖLÜM 3 

BULGULAR 

Bu bölümde, araĢtırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen verilere uygulanan 

istatistiksel analiz sonuçları aktarılmaktadır.  

Öncelikle, araĢtırmanın temel değiĢkenlerinin birbirleriyle ve sosyo-demografik 

değiĢkenlerle (yaĢ, anne-baba eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik düzey)  olan iliĢkilerini 

incelemek üzere yapılan korelasyon analizi sonuçlarına değinilmektedir. Ardından bu 

temel değiĢkenleri ölçen ölçme araçlarından elde edilen puanların cinsiyet 

değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini anlamak üzere 

yürütülen t testi sonuçları aktarılmaktadır. Son olarak da, 9-12 yaĢ arası çocukların 

depresyon belirtilerini yordayan değiĢkenlerin belirlenmesi amacıyla yapılan 

hiyerarĢik regresyon analizine iliĢkin bulgulara yer verilmektedir. 

3.1. Korelasyon Analizi Sonuçları 

Bu bölümde, araĢtırmada kullanılan ve araĢtırmanın temel değiĢkenlerini yansıtan 

ölçeklerden elde edilen puanlar arasındaki iliĢkilerin belirlenmesi amacıyla yapılan 

korelasyon analizlerinin sonuçlarına yer verilmektedir. 
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3.1.1. Sosyo-Demografik Özellikler ile AraĢtırmanın Temel DeğiĢkenleri 

Arasındaki ĠliĢkiler 

AraĢtırmada kullanılmıĢ olan ve temel değiĢkenleri yansıtan ölçme araçlarından elde 

edilen puanların çocuğun yaĢı, anne-baba eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey 

arasındaki iliĢkileri anlamak için yapılan korelasyon analizi sonuçları Çizelge 3.1‟de 

sunulmaktadır. Ölçek puanları ile sosyo-demografik değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi 

daha ayrıntılı olarak inceleyebilmek için araĢtırmada kullanılan ölçeklerin alt 

boyutlarından elde edilen puanlar da analize alınmıĢtır.  
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Çizelge 3.1. Sosyo-Demografik Özellikler ile AraĢtırmanın Temel DeğiĢkenleri 

Arasındaki ĠliĢkiler 

    

Çocuğun 

YaĢı 

Anne 

eğitim 

düzeyi 

Baba 

eğitim 

düzeyi 

Aile 

sosyo-

ekonomik 

düzey 

Anne Kabul Ġlgi Puanı .5 .5 .5 .14** 

Anne Psikolojik Özerklik Puanı -.15** .22** .16** .11** 

Anne Kontrol Denetleme Puanı .6 -.01 -.01 .03 

Baba Kabul Ġlgi Puanı -.09* .25** .2** .17** 

Baba Psikolojik Özerklik Puanı .06 .02 .05 .07 

Baba Kontrol Denetleme Puanı .0 -.05 -.03 -.04 

YaĢam Olayları Ölçeği Toplam Puanı .14** -.3** -.16** -.18** 

Beck Umutsuzluk Ölçeği Toplam Puanı -.08 -.19** -.23** -.19** 

Geleceğe Yönelik Duygular -.04 -.2** -.15** -.08* 

Güdü Kaybı -.08 -.19** -.22** -.19** 

Gelecek Beklentisi -.06 -.13** -.15** -.15** 

Çocuklar için Depresyon Ölçeği Toplam 

Puanı 

-.03 -.16** -.15** -.13** 

Çocuklar Ġçin Yükleme Biçimi Ölçeği 

Toplam Puanı 

.04 -.14** -.16** -.11** 

Ġçsel-DıĢsal Nedensel Yükleme .07 -.14** -.14** -.06 

DeğiĢmez-DeğiĢebilir Nedensel Yükleme .03 -.08 -.09* -.1** 

Özel-Genel Nedensel Yükleme -.01 -.08* -.1* -.06 

*p< .05, **p< .01 
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3.1.1.1. Sosyo-Demografik Özellikler ile Algılanan Anne Tutumu Puanları 

Arasındaki ĠliĢkiler 

Algılanan Anne Tutum Ölçeği‟nin alt boyutlarının („„Anne Kabul-Ġlgi‟‟, „„Anne 

Psikolojik Özerklik‟‟, „„Anne Kontrol-Denetleme‟‟) çocuğun yaĢ değiĢkeni ile 

arasındaki iliĢkiyi incelemek üzere yapılan korelasyon analizinden elde edilen 

sonuçlar aĢağıda belirtilmektedir. 

Çocuğun yaĢı ile anne kabul-ilgi puanları arasındaki iliĢkisel durum incelendiğinde,  

bu iki değiĢken arasında istatistiksel açıdan anlamlı iliĢki bulunmadığı 

görülmektedir.  Anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi ile anne kabul-ilgi 

puanları arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonuçlarına 

bakıldığında ise, değiĢkenler arasında yine istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢkinin 

olmadığı görülmektedir. Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi ile anne kabul-ilgi puanları 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, iki 

değiĢken arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur (r= .14; p< .01). Buna 

göre, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi yükseldikçe algılanan anne kabul-ilgi puanı da 

artmaktadır. 

Çocuğun yaĢı ile anne psikolojik özerklik puanları arasındaki iliĢkiyi belirlemek 

üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, değiĢkenler arasında negatif yönde 

anlamlı iliĢkinin bulunduğu saptanmıĢtır (r= -.15; p< .01). Buna göre, çocuğun yaĢı 

arttıkça algılanan anne psikolojik özerklik puanının azaldığı görülmektedir.  
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Anne-baba eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey ile psikolojik özerklik arasındaki 

iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında ise, 

puanlar arasında pozitif yönde anlamlı iliĢkinin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır 

(sırasıyla r= .22, .16, .11; p< .01). 

Anne kontrol-denetleme puanları ile çocuğun yaĢı, anne eğitim düzeyi, baba eğitim 

düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey arasındaki iliĢkiyi belirlemek için yapılan 

korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde ise, bu değiĢkenler arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir iliĢkinin olmadığı görülmektedir.  

3.1.1.2. Sosyo-Demografik Özellikler ile Algılanan Baba Tutumu Puanları 

Arasındaki ĠliĢkiler 

Çizelge 3.1‟de yer alan Baba Tutum Ölçeği‟nin alt boyutları „„Baba Kabul-Ġlgi‟‟, 

„„Baba Psikolojik Özerklik‟‟ ve „„Baba Kontrol-Denetleme‟‟ olarak belirtilmektedir. 

Çocuğun yaĢı ile Baba Tutum Ölçeği‟nin alt boyutları arasındaki iliĢkiyi incelemek 

üzere yapılan korelasyon analizinden elde edilen bulgular aĢağıda belirtilmektedir. 

Çocuğun yaĢı ile baba kabul-ilgi arasındaki iliĢkiyi belirleyebilmek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında (r= -.09; p< .05) negatif yönde 

anlamlı iliĢkinin bulunduğu görülmektedir. Buna göre, çocuğun yaĢ puanı arttıkça 

algılanan baba kabul-ilgi puanı azalmaktadır. Baba kabul-ilgi ile anne eğitim düzeyi, 

baba eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey arasında yapılan korelasyon analizi 

sonuçları incelendiğinde, puanlar arasında pozitif yönde anlamlı iliĢkinin olduğu 

görülmektedir (sırasıyla, r= .25, .2, .17; p< .01). 
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Baba psikolojik özerklik ve baba kontrol-denetleme puanları ile çocuğun yaĢı, anne 

eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey arasındaki iliĢkiyi 

belirlemek üzere yapılan korelasyon analizlerine bakıldığında puanlar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢkinin olmadığı anlaĢılmaktadır.  

3.1.1.3. Sosyo-Demografik Özellikler ile YaĢam Olayları Ölçeği Puanları 

Arasındaki ĠliĢkiler 

YaĢam Olayları Ölçeği‟nden elde edilen toplam puan ile çocuğun yaĢı arasında               

(r= .14; p< .01) pozitif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülmektedir. YaĢam 

Olayları Ölçeği toplam puanı ile anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve sosyo-

ekonomik düzey arasında ise, negatif yönde anlamlı iliĢkilerin olduğu 

anlaĢılmaktadır (sırasıyla, r= -.3, -.16, -.18; p< .01).  

3.1.1.4. Sosyo-Demografik Özellikler ile Beck Umutsuzluk Ölçeği Puanları 

Arasındaki ĠliĢkiler 

Çizelge 3.1‟de yer alan Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nin alt boyutları „„Geleceğe 

Yönelik Duygular‟‟, „„Güdü Kaybı‟‟ ve „„Gelecek Beklentisi‟‟ olarak 

belirtilmektedir. Sosyo-demografik değiĢkenler ile Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nin alt 

boyutları ve umutsuzluk toplam puanı arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizinden elde edilen bulgular aĢağıda belirtilmektedir. 
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BUÖ toplam puanı ile sosyo-demografk özellikler arasındaki iliĢkiyi incelemek üzere 

yapılan korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde, BUÖ toplam puanı ile çocuğun 

yaĢı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki bulunmazken; BUÖ toplam puanı 

ile anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey arasında 

negatif yönde anlamlı iliĢkinin bulunduğu görülmektedir (sırasıyla, r= -.19, -.23,                

-.19; p< .01). 

YaĢ ile BUÖ‟ nün Geleceğe Yönelik Duygular alt-ölçeği puanları arasındaki iliĢkiyi 

belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, değiĢkenler arasında anlamlı 

bir iliĢkinin olmadığı görülmektedir. Anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi ile 

Geleceğe Yönelik Duygular alt-ölçeği puanları arasındaki iliĢkinin belirlenmesi 

üzerine yapılan analiz sonuçları incelendiğinde ise, değiĢkenler arasında negatif 

yönde anlamlı bir iliĢkinin bulunduğu anlaĢılmaktadır (sırasıyla, r= -.2, -.15; p< .01).  

Sosyo-ekonomik düzey Geleceğe Yönelik Duygular alt-ölçeği puanları arasında da 

negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin bulunduğu görülmektedir (r= -.08; p< .05). 

YaĢ ile BUÖ‟ nün Güdü Kaybı alt-ölçeği puanları arasındaki iliĢkiyi belirlemek 

üzere yapılan korelasyon analizi sonucu incelendiğinde, değiĢkenler arasında anlamlı 

bir iliĢkinin bulunmadığı görülmektedir. Anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve 

sosyo-ekonomik düzey ile Güdü Kaybı alt-ölçeği puanları arasındaki iliĢkiyi 

belirleyebilmek için yapılan korelasyon analizlerinde ise değiĢkenler arasında negatif 

yönde anlamlı iliĢkilerin olduğu gözlenmektedir (sırasıyla, r= -.19, -.22, -.19;                   

p< .01). 
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Çocuğun yaĢı ile BUÖ‟ nün Gelecek Beklentisi alt-ölçeği arasındaki iliĢkiyi 

belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, değiĢkenler arasında anlamlı 

bir iliĢkinin bulunmadığı görülmektedir.  

Anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey ile Gelecek 

Beklentisi alt-ölçeği puanları arasındaki iliĢkiyi belirleyebilmek için yapılan 

korelasyon analizlerinde ise değiĢkenler arasında negatif yönde anlamlı iliĢkilerin 

olduğu gözlenmektedir (sırasıyla, r= -.13, -.15, -.15; p< .01). 

3.1.1.5. Sosyo-Demografik Özellikler ile Depresyon Puanları Arasındaki ĠliĢkiler 

Çizelge 3.1‟de görüldüğü üzere çocuğun yaĢı ile depresyon arasındaki iliĢkiyi 

belirlemek amacıyla yapılan korelasyan analizi sonucuna göre, bu değiĢkenler 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır.  

Çocuklar için Depresyon Ölçeği toplam puanı ile anne eğitim düzeyi, baba eğitim 

düzeyi, sosyo-ekonomik düzey puanları arasındaki korelasyon iliĢkileri 

incelendiğinde, değiĢkenler arasında negatif yönde anlamlı iliĢkilerin olduğu 

gözlenmektedir (sırasıyla, r= -.16, -.15, -.13; p< .01). Elde edilen bulgular 

doğrultusunda puanlar arasında negatif yönlü bir iliĢkinin olması nedeniyle anne 

eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe depresyon 

toplam puanın azaldığı görülmektedir. 
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3.1.1.6. Sosyo-Demografik Özellikler ile ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Düzeyi 

Arasındaki ĠliĢkiler 

Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nden elde edilen öğrenilmiĢ çaresizlik toplam 

puanı ile çocuğun yaĢı arasında anlamlı bir iliĢkinin bulunamamasına karĢın, anne 

eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey ile öğrenilmiĢ çaresizlik 

toplam puanları arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülmektedir 

(sırasıyla, r= -.14,  -.16, -.11; p< .01). 

Çizelge 3.1‟de yer alan Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nin alt boyutları 

„„Ġçsel-DıĢsal Nedensel Yükleme‟‟, „„DeğiĢmez-DeğiĢebilir Nedensel Yükleme‟‟ ve 

„„Özel-Genel Nedensel Yükleme‟‟ olarak belirtilmektedir.  

Elde edilen bulgular doğrultusunda, çocuğun yaĢı ve sosyo-ekonomik düzey ile içsel-

dıĢsal nedensel yükleme puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki 

görülmemektedir.  Anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi ile içsel-dıĢsal 

nedensel yükleme arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülmektedir 

(sırasıyla, r= -.14, -.14; p< .01). 

Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nin DeğiĢmez-DeğiĢebilir Nedensel Yükleme 

alt boyutundan elde edilen puanlar ile çocuğun yaĢı arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmamaktadır. DeğiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme puanı anne-eğitim düzeyi 

ile anlamlı bir iliĢki göstermezken; ; baba eğitim düzeyi ile negatif yönde anlamlı 

iliĢkisi bulunmaktadır (r= -.09; p< .05). Sosyo-ekonomik düzey ile değiĢmez-

değiĢebilir nedensel yükleme arasında ise negatif yönde anlamlı bir iliĢki 

görülmektedir(r= -.1; p< .01). 
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Çocuğun yaĢı ve sosyo-ekonomik düzey ile özel-genel nedensel yükleme arasındaki 

iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde, 

aralarında anlamlı bir iliĢkinin bulunmadığı sonucuna ulaĢılmaktadır. Bununla 

birlikte anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi ile özel-genel nedensel yükleme 

puanları arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin bulunduğu görülmektedir 

(sırasıyla, r= -.08, -.1; p< .05). 

3.1.2.  AraĢtırmanın Temel DeğiĢkenleri Arasındaki ĠliĢkiler 

AraĢtırmanın temel değiĢkenleri olan algılanan anne-baba tutumu, yaĢanmıĢ olumsuz 

olaylar sıklığı, öğrenilmiĢ çaresizlik, umutsuzluk ve depresyon arasındaki iliĢkiyi 

incelemek amacıyla yapılan Pearson Momentler Çarpımı korelasyon analizinin 

sonuçları Çizelge 3.2‟de sunulmaktadır. DeğiĢkenler arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığını daha ayrıntılı inceleyebilmek için bu 

değiĢkenleri ölçmek üzere kullanılan ölçeklerin hem toplam puanları hem de alt- 

ölçeklerinden elde edilen puanlar analize alınmıĢtır.  

 

 

 

 

 



 
 

Çizelge 3.2. AraĢtırmanın Temel DeğiĢkenleri Arasındaki ĠliĢkiler  

 

*p<0,05 **p<0,01 

  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

(1) Depresyon -.16** -.04 -.11** -.1* -.13** 

 

-.1* .2** .24** .13** .24** .19** .15** .07 .15** .08* 

(2) Anne Kabul-Ġlgi   -.3** .1* -.21** .63** 

 

.11** -.17** -.21** -.2** -.16** -.17** -.2** .02 -.24** -.16** 

(3) Anne Psikolojik 

Özerk. 

    .02 .8** -.2** 

 

.03 -.22** -.16** -.1** -.18** -.07 -.18** -.15** -.12** -.1** 

(4) Anne Kontrol-

Denetleme 

      

 

.03 .06 .84** -.16** -.01* -.09 -.11** -.01* -.15** -.06 -.14** -.1* 

(5) Baba Kabul-Ġlgi         -.3** 

 

-.02 -.18** -.17** -.09* -.19** -.1* -.15** -.15** -.07 -.01* 

(6) Baba Psikolojik 

Özerk. 

          

 

.19** -.18** -.2** -.21** -.15** -.15** -.18** -.02 -.19** -.16** 

(7) Baba Kontrol-

Denetleme 

          

 

  -.14** -.11** -.06 -.11** -.11** -.16** -.06 -.16** -.11** 

(8) YaĢam Olay. 

Toplam Puanı 

       .32** .23** .3** .21** .34** .17** .3** .23** 
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Çizelge 3.2. (Devam Ediyor)  

 

*p<0,05 **p<0,01

 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 

(9) Umutsuzluk Toplam Puanı 

 

 .75** .91** .7** .42** .16** .41** .27** 

(10) Geleceğe Yönelik Duygular 

 

  .5** .41** .33** .14** .3** .23** 

(11) Güdü Kaybı 

 

   .49** .39** .15** .39** .24** 

(12) Gelecek Beklentisi 

 

    .25** .06 .27** .18** 

(13) ÖğrenilmiĢ Çar. Toplam 

Puanı 

 

     .6** .78** .69** 

(14) Ġçsel-DıĢsal Nedensel 

Yükleme 

 

       .19** .14** 

(15) DeğiĢmez-DeğiĢebilir 

Nedensel Yükleme 

 

       .32** 

(16) Özel-Genel Nedensel 

Yükleme 

       .1 
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3.1.2.1. Depresyon ile Algılanan Anne-Baba Tutumu Arasındaki ĠliĢkiler 

 Anne Tutum Ölçeği‟nin alt boyutları ile depresyon arasındaki iliĢkiyi belirlemek 

üzere yapılan korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde, anne kabul-ilgi ve anne 

kontrol-denetleme ile depresyon puanları arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢki 

bulunduğu sonucuna varılmaktadır (sırasıyla, r= -.16, -.11; p< .01). Anne Tutum 

Ölçeği‟nin diğer alt boyutu olan psikolojik özerklik ile depresyon puanları arasında 

ise istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır.  

Baba Tutum Ölçeği‟nin alt boyutları ile depresyon arasındaki iliĢkiyi belirlemek 

üzere yapılan korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde, baba kabul-ilgi ve baba 

kontrol- denetleme ile depresyon puanları arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢki 

bulunduğu sonuçlarına ulaĢılmaktadır (sırasıyla, r= -.1, -.01; p< .05). Baba Tutum 

Ölçeği‟nin diğer alt boyutu olan psikolojik özerklik ile depresyon puanları arasında 

da (r= -.13; p< .01) negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülmektedir.  

3.1.2.2. Depresyon ile Olumsuz YaĢam Olayları Arasındaki ĠliĢkiler 

Çizelge 3.2‟de de görüldüğü üzere YaĢam Olayları Ölçeği ile Çocuklar için 

Depresyon Ölçeği puanları arasında pozitif yönde anlamlı iliĢkinin olduğu 

gözlenmektedir (r=.2; p<01). Buna göre, YaĢam Olayları Ölçeği toplam puanı 

arttıkça, depresyon puanının da arttığı görülmektedir. 
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3.1.2.3. Depresyon ile Umutsuzluk Arasındaki ĠliĢkiler 

Beck Umutsuzluk Ölçeği toplam puanı ile Çocuklar için Depresyon Ölçeği toplam 

puanı arasında (r= .24; p<.01) pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. Beck 

Umutsuzluk Ölçeği‟nin alt boyutları olan „„Geleceğe Yönelik Duygular, Güdü Kaybı 

ve Gelecek Beklentisi‟‟ ile depresyon arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde,  puanlar arasında pozitif yönde anlamlı 

iliĢkinin olduğu görülmektedir (sırasıyla, r= .13, .24, .19; p< .01).  

3.1.2.4. Depresyon ile ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Arasındaki ĠliĢkiler  

Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nden elde edilen toplam öğrenilmiĢ çaresizlik 

puanı ile depresyon toplam puanı arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde öğrenilmiĢ çaresizlik ile depresyon 

arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢkinin bulunduğu görülmektedir (r= .15; p< .01). 

ÖğrenilmiĢ çaresizlik ve depresyon arasındaki iliĢkiyi daha ayrıntılı inceleyebilmek 

için Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nin alt boyutları da analize alınmıĢtır. 

Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nin DeğiĢmez-DeğiĢebilir Nedensel Yükleme 

alt boyutundan elde edilen yükleme puanı ile depresyon puanı arasında pozitif yönde 

anlamlı iliĢkinin bulunduğu görülmektedir (r= .15; p< .01).  
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Yapılan korelasyon analizi sonuçları doğrultusunda içsel-dıĢsal nedensel yükleme ile 

depresyon puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki bulunamazken, 

özel-genel nedensel yükleme ile depresyon puanları arasında pozitif yönde anlamlı 

bir iliĢkinin bulunduğu görülmektedir (r= .08; p< .05). 

3.1.2.5. Algılanan Anne Tutumu ile Olumsuz YaĢam Olayları Arasındaki 

ĠliĢkiler  

Anne Tutum Ölçeği‟nin alt boyutları olan Anne Kabul-Ġlgi, Anne Psikolojik Özerklik 

ve Anne Kontrol-Denetleme ile YaĢam Olayları Ölçeği toplam puanı arasındaki 

iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde, puanlar 

arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin bulunduğu görülmektedir (sırasıyla,                  

r= -.17, -.22,  -.16;  p< .01).  

3.1.2.6. Algılanan Anne Tutumu ile Umutsuzluk Arasındaki ĠliĢkiler 

Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nden elde edilen toplam umutsuzluk puanı ile Anne Tutum 

Ölçeği‟nin Anne Kabul-Ġlgi, Anne Psikolojik Özerklik alt boyutlarından elde edilen 

puanlar arasındaki korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında, bu değiĢkenler 

arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülmektedir (sırasıyla, r= -.21,  

-.16; p< .01). Anne Tutum Ölçeği‟nin Anne Kontrol-Denetleme boyutundan elde 

edilen puanlar ile umutsuzluk toplam puanı arasındaki korelasyon analizi sonucuna 

bakıldığında da değiĢkenler arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

görülmektedir (r= - .01; p< .05).  
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Algılanan anne tutumu ile umutsuzluk arasındaki iliĢkiyi daha ayrıntılı olarak 

inceleyebilmek için Anne Tutum Ölçeği‟nin alt boyutları da analiz edilmiĢ ve çıkan 

bulgular aĢağıda belirtilmiĢtir. 

Beck Umutsuzluk Ölçeğ‟inin alt boyutları olan “Geleceğe Yönelik Duygular, Güdü 

Kaybı ve Gelecek Beklentisi” ile Anne Tutum Ölçeği‟nin Anne Kabul-Ġlgi 

boyutundan elde edilen puanlar arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

görülmektedir (sırasıyla, r= -.2, -.16, -.17; p< .01). 

Korelasyon analizinden elde edilen bulgular doğrultusunda, anne psikolojik özerklik 

ile geleceğe yönelik duygularını yansıtan puanlar arasında negatif yönde anlamlı bir 

iliĢkinin olduğu bulunmuĢtur (r= -.1; p< .05). Güdü kaybı ile anne psikolojik özerklik 

puanları arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülürken (r= -.18;              

p< .01), gelecek beklentisi ile anne psikolojik özerklik arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir iliĢkinin bulunmadığı gözlenmektedir. Anne psikolojik özerklik ile 

umutsuzluk toplam puanı arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon 

analizi sonucunda ise, puanlar arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

görülmektedir (r= -.16; p< .01). 

Geleceğe yönelik duygular ile anne kontrol-denetleme arasındaki iliĢkiyi belirlemek 

üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir iliĢkinin bulunmadığı sonucuna varılmıĢtır. Korelasyon analizi 

sonuçlarından elde edilen bulgular doğrultusunda, güdü kaybı ile anne kontrol-

denetleme puanları arasında negatif yönde anlamlı iliĢkinin bulunduğu görülmektedir 

(r= -.11; p< .01).  
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3.1.2.7. Algılanan Anne Tutumu ile ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Arasındaki ĠliĢkiler 

Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nden elde edilen öğrenilmiĢ çaresizlik toplam 

puanı ile Anne Tutum Ölçeği‟nin Anne Kabul-Ġlgi, Anne Psikolojik Özerklik ve 

Anne Kontrol-Denetleme alt boyutlarından elde edilen puanlar arasındaki korelasyon 

analizi sonuçlarına bakıldığında, bu değiĢkenler arasında negatif yönde anlamlı bir 

iliĢkinin olduğu görülmektedir (sırasıyla, r= -.2, -.18, -.15; p< .01). Algılanan anne 

tutumu ile öğrenilmiĢ çaresizlik arasındaki iliĢkiyi daha ayrıntılı olarak 

inceleyebilmek için Anne Tutum Ölçeği‟nin alt boyutları da analiz edilmiĢ ve çıkan 

bulgular aĢağıda belirtilmiĢtir. 

Korelasyon analizlerinden elde edile bulgular doğrultusunda, Çocuklar için Yükleme 

Biçimi Ölçeği‟nin Ġçsel-DıĢsal Nedensel Yükleme alt boyutundan elde edilen puanlar 

ile Anne Tutum Ölçeği‟nin Anne Kabul-Ġlgi alt boyutundan elde edilen puanlar 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢkinin bulunmadığı görülmektedir.  

DeğiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme ve özel-genel nedensel yükleme ile anne 

kabul-ilgi puanları arasında (r= -.24, -.16; p< .01) negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin 

olduğu görülmektedir. Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nin alt boyutları ile 

Anne Tutum Ölçeği‟nin Anne Psikolojik Özerklik alt boyutu arasındaki korelasyon 

analizi sonuçlarına bakıldığında ise, içsel-dıĢsal nedensel yükleme, değiĢmez-

değiĢebilir nedensel yükleme ve özel-genel nedensel yükleme ile anne psikolojik 

özerklik puanları arasında negatif yönde anlamlı iliĢkinin olduğu görülmektedir 

(sırasıyla, r= -.15, -.12, -.1; p< .01).   

Anne Kontrol-Denetleme ile Ġçsel-DıĢsal Nedensel Yükleme alt boyutları arasındaki 

iliĢkiyi belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında, 
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puanlar arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı görülmektedir. Yapılan korelasyon 

analizleri sonuçlarından elde edilen bulgular doğrultusunda ise, özel-genel nedensel 

yükleme ile anne kontrol-denetleme puanları arasında (r= .-1; p< .05)  negatif yönde 

anlamlı bir iliĢkinin bulunduğu görülmektedir. Bununla birlikte, değiĢmez-değiĢebilir 

nedensel yükleme ile anne kontrol-denetleme puanları arasındaki korelasyon 

iliĢkisine bakıldığında yine negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu sonucu elde 

edilmiĢ bulunmaktadır (sırasıyla, r= -.14; p<  .01). 

3.1.2.8. Algılanan Baba Tutumu ile Olumsuz YaĢam Olayları Arasındaki 

ĠliĢkiler 

YaĢam olayları toplam puanı ile Baba Tutum Ölçeği‟nden elde edilen puanlar 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonuçları 

incelendiğinde, Baba Tutum Ölçeği‟nin alt boyutları olan Baba Kabul-Ġlgi, Baba 

Psikolojik Özerklik Ve Baba Kontrol-Denetleme puanları ile yaĢam olayları toplam 

puanı arasında  negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin bulunduğu görülmektedir 

(sırasıyla, r= -,18, -.18,  -.14;  p.< .01). 

3.1.2.9. Algılanan Baba Tutumu ile Umutsuzluk Arasındaki ĠliĢkiler 

Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nden elde edilen toplam umutsuzluk puanı ile Baba Tutum 

Ölçeği‟nin Baba Kabul-Ġlgi, Baba Psikolojik Özerklik ve Baba Kontrol-Denetleme 

alt boyutlarından elde edilen puanlar arasındaki korelasyon analizi sonuçlarına 

bakıldığında, bu değiĢkenler arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu 
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görülmektedir (sırasıyla, r= -.17, -.2, -.11; p< .01). Algılanan baba tutumu ile 

umutsuzluk arasındaki iliĢkiyi daha ayrıntılı olarak inceleyebilmek için Baba Tutum 

Ölçeği‟nin alt boyutları da analiz edilmiĢ ve çıkan bulgular aĢağıda belirtilmiĢtir. 

Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nin Geleceğe Yönelik Duygular ve Gelecek Beklentisi alt 

boyutlarından elde edilen puanlar ile Baba Tutum Ölçeği‟nin Baba Kabul-Ġlgi 

boyutundan elde edilen puanlar arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

görülmektedir (sırasıyla, r= -.09, -.1; p< .05). Bununla birlikte güdü kaybı puanı ile 

baba kabul-ilgi puanı arasında da negatif yönde anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır                    

(r= -.19; p< .01).  

Baba Psikolojik Özerklik alt boyutu ile Beck Umutsuzluk Ölçeği alt boyutları 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonuçlarına 

bakıldığında, baba psikolojik özerklik ile geleceğe yönelik duygular, güdü kaybı ve 

gelecek beklentisi puanları arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

görülmektedir (sırasıyla, r= -.21, -.15, -.15; p< .01).  

Geleceğe yönelik duygular ile baba kontrol-denetleme arasındaki iliĢkiyi belirlemek 

üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda ise, puanlar arasında (r= -.06; p> .05) 

istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢkinin bulunmadığı görülmektedir. Güdü kaybı ve 

gelecek beklentisi ile baba kontrol-denetleme puanları arasındaki korelasyon analizi 

sonuçları incelendiğinde, puanlar arasında negatif yönde anlamlı iliĢkinin bulunduğu 

gözlenmektedir (sırasıyla, r= -.11, -.11; p< .01). 
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3.1.2.10. Algılanan Baba Tutumu ile ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Arasındaki ĠliĢkiler 

ÖğrenilmiĢ çaresizlik toplam puanı ile Baba Kabul-Ġlgi, Baba Psikolojik Özerklik ve 

Baba Kontrol-Denetleme alt boyutlarından elde edilen puanlar arasındaki iliĢkiyi 

belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında negatif 

yönde anlamlı bir iliĢkinin bulunduğu görülmektedir (sırasıyla r= -.15, -.18, -.16;               

p< .01).  

Çizelge 3.2‟de de görüldüğü üzere, baba kabul-ilgi ile içsel-dıĢsal nedensel yükleme 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında (r= -.15; p< .01) negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin bulunmaktadır. 

Korelasyon analizi sonuçları doğrultusunda, değiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme 

ile baba kabul-ilgi puanları arasında anlamlı bir iliĢki görülemezken, özel-genel 

nedensel yükleme ile baba kabul-ilgi puanları arasında negatif yönde anlamlı bir 

iliĢkinin olduğu sonucuna varılmıĢ bulunulmaktadır (r= -.01; p< .05). Baba 

Psikolojik Özerklik alt boyutundan elde edilen puanlar ile Çocuklar için Yükleme 

Biçimi Ölçeği‟nin Ġçsel-DıĢsal Nedensel Yükleme alt boyutundan elde edilen puanlar 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki görülemezken, baba psikolojik özerklik 

ile değiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme ve özel-genel nedensel yükleme puanları 

arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu sonucuna varılmaktadır (sırasıyla, 

r= -.19, -.16; p< .01).  

 

 



 
 

99 
 

Çizelge 3.2‟de de görüldüğü üzere, Baba Kontrol-Denetleme alt boyutundan elde 

edilen puanlar ile Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nin alt boyutları arasındaki 

iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında, baba 

kontrol-denetleme ile içsel-dıĢsal nedensel yükleme arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunamazken, baba kontrol-denetleme ile değiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme 

ve özel-genel nedensel yükleme puanları arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin 

bulunduğu görülmektedir (sırasıyla, r= -.16, -.11; p< .01).  

3.1.2.11. Olumsuz YaĢam Olayları ile Umutsuzluk Arasındaki ĠliĢkiler 

Çizelge 3.2‟de de görüldüğü üzere yaĢam olayları toplam puanı ile Beck Umutsuzluk 

Ölçeği‟nden elde edilen toplam umutsuzluk puanları arasında pozitif yönde anlamlı 

bir iliĢkinin olduğu gözlenmektedir (r= .32; p< .01). Buna göre Beck Umutsuzluk 

Ölçeği‟nden elde edilen puanlar arttıkça, yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığını 

yansıtan yaĢam olayları toplam puanının da arttığı görülmektedir. Olumsuz yaĢam 

olayları ile umutsuzluk arasındaki iliĢkiyi daha ayrıntılı inceleyebilmek için Beck 

Umutsuzluk Ölçeği‟nin alt boyutları da analiz edilmiĢ ve çıkan bulgular aĢağıda 

belirtilmiĢtir.  

Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nin alt boyutlarından elde edilen puanlar ile yaĢam olayları 

toplam puanı arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi 

sonuçları incelendiğinde, geleceğe yönelik duygular, güdü kaybı ve gelecek 

beklentisi puanları ile yaĢam olayları toplam puanı arasında pozitif yönde anlamlı bir 

iliĢkinin olduğu sonucu elde edilmiĢ bulunmaktadır (sırasıyla, r= .23, .30, .21;                

p< .01). 
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3.1.2.12. Olumsuz YaĢam Olayları ile ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Arasındaki ĠliĢkiler 

YaĢam olayları toplam puanı ile öğrenilmiĢ çaresizlik ölçeği toplam puanları 

arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki görülmektedir (r= .34; p< .01). Buna göre 

Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nden elde edilen puanlar arttıkça, yaĢanmıĢ 

olumsuz olayların sıklığını yansıtan yaĢam olayları toplam puanının da arttığı 

görülmektedir. Olumsuz yaĢam olayları ile öğrenilmiĢ çaresizlik arasındaki iliĢkiyi 

daha ayrıntılı inceleyebilmek amacıyla ölçeklerin alt boyutlarından elde edilen 

puanlar da analiz edilmiĢ ve bulgular aĢağıda belirtilmiĢtir. 

Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nin alt boyutlarından elde edilen puanlar ile 

yaĢam olayları toplam puanı arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla yapılan 

korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde, içsel-dıĢsal nedensel yükleme, 

değiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme ve özel-genel nedensel yükleme puanları ile 

yaĢam olayları toplam puanı arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

sonucu elde edilmiĢ bulunmaktadır (sırasıyla, r= .17, .3, .23; p< .01). 

3.1.2.13. ÖğrenilmiĢ Çaresizlik ve Umutsuzluk Arasındaki ĠliĢkiler 

Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nden elde edilen öğrenilmiĢ çaresizlik toplam 

puanı ileBeck Umutsuzluk Ölçeği‟nden elde edile toplam umutsuzluk puanlı arasında 

pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır (r= .42; p< .01). Buna göre öğrenilmiĢ 

çaresizlik toplam puanı arttıkça, toplam umutsuzluk puanının da arttığı 

görülmektedir.  ÖğrenilmiĢ çaresizlik toplam puanı ile Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nin 

alt boyutlarından elde edilen puanlar arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 
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korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde, öğrenilmiĢ çaresizlik toplam puanı ile 

geleceğe yönelik duygular, güdü kaybı ve gelecek beklentisi puanları arasında pozitif 

yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu sonucuna varılmaktadır (sırasıyla, r= .33, .39, .26; 

p< .01). Buna göre, öğrenilmiĢ çaresizlik toplam puanı arttıkça, Beck Umutsuzluk 

Ölçeği‟nin alt boyutlarından elde edilen puanların da artarak umutsuzluk düzeyinin 

yükseldiği görülmektedir. Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nin alt boyutları ile 

Beck Umutsuzluk Ölçeği toplam puanı arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde ise, içsel-dıĢsal nedensel yükleme, 

değiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme ve özel-genel nedensel yükleme puanları ile 

umutsuzluk toplam puanı arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢkinin bulunduğu 

gözlenmektedir (sırasıyla, r= .16, .41, .27; p< .01).  

Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nin alt boyutlarından elde edilen puanlar ile 

Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nin Geleceğe Yönelik Duygular alt boyutundan elde edilen 

puanlar arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonuçları 

incelendiğinde, içsel-dıĢsal nedensel yükleme, değiĢmez-değiĢebilir nedensel 

yükleme ve özel-genel nedensel yükleme ile geleceğe yönelik duygular arasında 

pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur (sırasıyla r= .14, .3, .23; p< .01). 

Ġçsel-dıĢsal nedensel yükleme, değiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme ve özel-genel 

nedensel yükleme ile güdü kaybı arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizlerinden elde edilen bulgulara bakıldığında, Çocuklar için Yükleme 

Biçimi Ölçeği‟nin tüm alt boyutları ile güdü kaybı arasında pozitif yönde anlamlı bir 

iliĢkinin bulunduğu görülmektedir (sırasıyla, r= .15, .4, .24; p< .01). 
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Ġçsel-dıĢsal nedensel yükleme, değiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme ve özel-genel 

nedensel yükleme ile gelecek beklentisi arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizlerinden elde edilen bulgulara bakıldığında, içsel-dıĢsal nedensel 

yükleme ile gelecek beklentisi puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki 

görülemezken, değiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme ve özel-genel nedensel 

yükleme ile gelecek beklentisi puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢkinin 

bulunduğu görülmektedir (sırasıyla, r= .27, .18; p< .01). 

3.2.  Kız ve Erkek Çocukların AraĢtırmanın Temel DeğiĢkenlerinden Aldıkları 

Puanlara Göre KarĢılaĢtırılması 

Örneklemde yer alan kız ve erkek çocukların, araĢtırmanın temel değiĢkenleri olan 

algılanan anne-baba tutumu, yaĢanmıĢ olumsuz olayları, öğrenilmiĢ çaresizlik, 

umutsuzluk ve depresyon düzeyleri açısından karĢılaĢtırmak üzere bağımsız 

örneklemler t-testi (independent samples t-testi) kullanılmıĢtır. Cinsiyet değiĢkeni 

temel alınarak yapılan gruplar arası karĢılaĢtırma sonuçları Çizelge 3.3‟de 

sunulmaktadır.  
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Çizelge 3.3. Kız ve Erkek Çocukların AraĢtırmanın Temel DeğiĢkenleri Açısından 

KarĢılaĢtırılması 

 Grup N 
 

SS t 

 

Anne Kabul-Ġlgi Puanı Kız 

 

Erkek 

 

299 

 

300 

31.38 

 

31.15 

3.64 

 

3.89 

0.76 

 

Anne Psikolojik Özerklik Puanı 

 

Kız 

 

Erkek 

 

 

299 

 

300 

 

20.29 

 

20.71 

 

4.64 

 

5.02 

 

-1.06 

 

Anne Kontrol-Denetleme Puanı 

 

Kız 

 

Erkek 

 

 

299 

 

300 

 

27.50 

 

26.16 

 

4.86 

 

5.28 

 

3.22 

Baba Kabul-Ġlgi Puanı Kız 

 

Erkek 

 

299 

 

300 

29.93 

 

30.16 

4.63 

 

4.15 

-0.61 

Baba Psikolojik Özerklik Puanı Kız 

 

Erkek 

 

299 

 

300 

21.44 

 

21.00 

4.65 

 

5.03 

1.14 

Baba Kontrol-Denetleme Puanı Kız 

 

Erkek 

 

299 

 

300 

27.16 

 

25.58 

4.78 

 

5.46 

0.03** 

YaĢam Olayları Toplam Puanı Kız 

 

Erkek 

 

299 

 

300 

3.30 

 

3.50 

2.69 

 

2.88 

-0.87 

Umutsuzluk Toplam Puanı Kız 

 

Erkek 

 

299 

 

300 

4.73 

 

5.39 

3.04 

 

3.20 

-2.60** 

ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Toplam Puanı Kız 

 

Erkek 

 

299 

 

300 

18.96 

 

20.36 

4.64 

 

4.55 

-3.71** 

Depresyon Toplam Puanı Kız 

 

Erkek 

 

299 

 

300 

27.08 

 

27.12 

4.83 

 

5.28 

-0.08 

*p< .05, **p< .01 
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Çizelge 3.3.‟de görüldüğü üzere, t testi sonuçlarına göre, kızlarla erkekler arasında Anne 

Tutum Ölçeği‟nin alt boyutları olan Anne Kabul-Ġlgi, Anne Psikolojik Özerklik ve Anne 

Kontrol-Denetleme puanları açısından anlamlı fark bulunmazken;   Baba Tutum Ölçeği‟nin 

alt boyutu olan Baba Kontrol-Denetleme puanları açısından iki grup arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Kızların baba kontrol-denetleme puanlarının ( = 27.16,  

SS= 4.78) erkeklerin baba kontrol-denetleme tutum puanlarından ( = 25.58, SS= 5.46) 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir (t (3,760) = 0.03, p< .01). 

YaĢam olayları toplam puanları ortalamalarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda ise 

grup ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmadığı 

görülmektedir . AraĢtırmaya katılan çocukların umutsuzluk puan ortalamalarının 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ile ilgili t testi sonuçları 

incelendiğinde ise, erkek çocukların umutsuzluk puanlarının ( = 5.39, SS= 3.20), 

kız çocukların umutsuzluk puanlarından  ( = 4.73, SS=3.04) istatistiksel olarak 

anlamlı yüksek olduğu görülmektedir (t (-2,605) = -2.60, p< .01).  ÖğrenilmiĢ çaresizlik 

puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan t testi sonucunda kızlarla erkeklerin grup ortalamaları arasındaki 

fark istatistiksek açıdan anlamlı bulunmaktadır (t (-3,710) = -3.71, p< .01). Erkeklerin 

öğrenilmiĢ çaresizlik puanları ( = 20.36, SS= 4.55), kızların öğrenilmiĢ çaresizlik 

puanlarından ( = 18.96, SS= 4.64)  yüksektir. 
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Son olarak depresyon puanları ortalamalarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın bulunmadığı sonucuna 

varılmıĢ bulunulmaktadır. 

3.3. Çocuklarda ÖğrenilmiĢ Çaresizliğin Yordanmasına ĠliĢkin Regresyon 

Analizi Sonuçları 

Bu bölümde, 9-12 yaĢ arası çocuklardaki öğrenilmiĢ çaresizliği yordayan 

değiĢkenlerin neler olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan hiyerarĢik regresyon 

analizi sonuçlarına yer verilmektedir. 

9-12 yaĢ arası çocuklarda, sosyo-demografik özellikler (yaĢ, anne-baba eğitim düzeyi 

ve sosyo-ekonomik düzey), yaĢanmıĢ olumsuz olaylar, anne-baba tutumuna iliĢkin 

algılar ve umutsuzluğun alt boyutlarının öğrenilmiĢ çaresizliği ne düzeyde 

yordadığını değerlendirebilmek amacıyla hiyerarĢik regresyon analizi yapılmıĢ 

bulunmaktadır. Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği toplam puanının bağımlı 

(criterion) değiĢken olarak ele alındığı regresyon denklemine sırasıyla birinci adımda 

demografik değiĢkenler, ikinci adımda yaĢam olayları toplam puanı, üçüncü adımda 

anne-baba tutumuna iliĢkin algılar ve dördüncü adımda umutsuzluk alt ölçek puanları 

ayrı bloklar halinde alınmıĢtır. Bu regresyon analizinin aĢama sırası ġekil 3.1‟de 

verilmektedir. Bu yöntemle, dört değiĢken grubun çocuğun öğrenilmiĢ çaresizlik 

düzeyindeki varyansa ne oranda katkıda bulunduğu test edilmiĢtir. 
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Çizelge 3.4. Çocuklarda ÖğrenilmiĢ Çaresizliğe ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi  

 

Sonuçları 

 

 

Yordayıcı DeğiĢken  

(Regresyon Denklemine 

giriĢ sırasına göre) 

 

Blok F                     

(değiĢim) 

Sd t 

set içi 

ß Model 

R
2 

Demografik Özellikler 

 

1 4.63** 4.594 --- ---- .03 

YaĢ 

 

  594 1.06 

 

0.04  

Anne Eğitim Düzeyi 

 

  594 -0.64 -0.04  

Baba Eğitim Düzeyi 

 

  594 -1.76 -1.11  

AileSosyo-Ekonomik Düzey 

 

  594 -1.33 -0.06  

Olumsuz YaĢam Olayları 

 

2 17.60** 5.593 -- --- .13 

YaĢam Olayları Ölçeği Puanı 

 

  593 8.21** 0.33  

Algılanan Anne-Baba 

Tutumu 

 

3 12.17** 11.587 --- --- .19 

Anne Kabul-Ġlgi 

 

  587 -3.11** -0.16  

Anne Psikolojik Özerklik 

 

  587 -2.47* -0.17  

Anne Kontrol Denetleme 

 

  587 -0.38 -0.03  

Baba Kabul-Ġlgi 

 

  587 -1.01 -0.05  

Baba Psikolojik Özerklik 

 

  587 -0.09 -0.06  

Baba Kontrol Denetleme 

 

  587 -1.02 -0.07  

Umutsuzluk 

 

4 14.66** 14.584 --- --- .26 

Gelecek Beklentisi 

 

   3.16** 0.14  

Geleceğe Yönelik Duygular 

 

   -0.25 -0.01  

Güdü Kaybı  

 

   4.75** 0.22  

*p< .05, **p< .01 
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Demografik özellikleri temsil eden ilk blokta çocuğun yaĢı, annenin eğitim düzeyi, 

babanın eğitim düzeyi ve ailenin sosyo-ekonomik düzeyi yer almaktadır. Bu blok 

toplam varyansın %3‟ünü açıklamaktadır (F [4,594] = 4.64, p< .01). Ancak t 

değerleri incelendiğinde sosyo-demografik değiĢkenlerin umutsuzluk düzeyini tek 

baĢına yordamadığı tespit edilmiĢtir.  

Olumsuz yaĢam olaylarını temsil eden ikinci blok, YaĢam Olayları Ölçeği toplam 

puanını yansıtmaktadır. Bu bloğun denkleme girilmesiyle toplam varyans %13‟e 

yükselmiĢtir (F [5,593] = 17.60, p< .01). 

Çocuklar tarafından algılanan anne-baba tutumlarını temsil eden üçüncü blok, Anne 

Tutum Ölçeği ve Baba Tutum Ölçeği‟nin alt ölçek puanlarını içermektedir. Bu 

bloğun denkleme girilmesiyle açıklanan toplam varyans %19‟a yükselmiĢtir                    

(F [11,587] = 12.17, p< .01). Bu blokta bulunan değiĢkenlerden, Anne Kabul-Ġlgi alt 

ölçeği puanı ile umutsuzluk arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır (ß= -.16,                       

t (587) = -3.11, p< .01). Bununla birlikte bu blokta bulunan Anne Psikolojik Özerklik 

alt ölçeği puanı ile umutsuzluk arasında da anlamlı bir iliĢkinin bulunduğu 

görülmektedir (ß= -.17, t (587) = -2.47, p< .05). 

Dördüncü ve son blok ise, Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nin alt ölçek puanlarını temsil 

etmektedir. Bu bloğun denkleme girilmesiyle açıklanan toplam varyans %26‟ya 

yükselmiĢtir (F [14,584] = 14.66), p< .01). Bu blokta bulunan değiĢkenlerden 

Geleceğe Yönelik Duygular ve Güdü Kaybı alt ölçeği puanı ile öğrenilmiĢ çaresizlik 

arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır (sırasıyla, ß= .14, t (584) = 3.16, ß= .22, 

t(584)= 4.75, p< .01). 
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ÖğrenilmiĢ Çaresizliğin Yordanmasına ĠliĢkin Regresyon Analizi AĢamaları 

 

Yordanan DeğiĢken 

ÖğrenilmiĢ Çaresizlik 

Yordayıcı DeğiĢkenler 

(denkleme giriĢ sırasına göre) 

Blok 1 

Demografik DeğiĢkenler 

(çocuğun yaĢı, anne-baba eğitim düzeyi, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi) 

Blok 2 

Olumsuz YaĢam Olayları 

Blok 3 

Algılanan Anne-Baba Tutumları 

(algılanan anne kabul-ilgi, psikolojik özerklik, kontrol denetleme ve algılanan baba 

kabul-ilgi, psikolojik özerklik, kontrol-denetleme alt ölçek puanları) 

Blok 4 

Umutsuzluk 

(gelecek beklentisi, geleceğe yönelik duygular, güdü kaybı) 

ġekil 3.1. Çocuklarda ÖğrenilmiĢ Çaresizliği Yordayan DeğiĢkenlere ĠliĢkin 

HiyerarĢik Regresyon Analizi AĢamaları 
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3.4. Çocuklarda Umutsuzluğun Yordanmasına ĠliĢkin Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Bu bölümde, 9-12 yaĢ arası çocuklardaki umutsuzluğu yordayan değiĢkenlerin neler 

olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan hiyerarĢik regresyon analizi sonuçlarına 

yer verilmektedir. 

9-12 yaĢ arası çocuklarda, sosyo-demografik özellikler (yaĢ, anne-baba eğitim düzeyi 

ve sosyo-ekonomik düzey), yaĢanmıĢ olumsuz olaylar, anne-baba tutumuna iliĢkin 

algılar ve öğrenilmiĢ çaresizliğe iliĢkin nedensel yüklemelerin umutsuzluğu ne 

düzeyde yordadığını değerlendirebilmek amacıyla hiyerarĢik regresyon analizi 

yapılmıĢ bulunmaktadır. Beck Umutsuzluk Ölçeği toplam puanının bağımlı 

(criterion) değiĢken olarak ele alındığı regresyon denklemine sırasıyla birinci adımda 

demografik değiĢkenler, ikinci adımda yaĢam olayları toplam puanı, üçüncü adımda 

anne-baba tutumuna iliĢkin algılar ve dördüncü adımda öğrenilmiĢ çaresizliğe iliĢkin 

nedensel yüklemeler ayrı bloklar halinde alınmıĢtır. Bu regresyon analizinin aĢama 

sırası ġekil 3.2‟de verilmektedir.  

Bu yöntemle, dört değiĢken grubun çocuğun umutsuzluk düzeyindeki varyansa ne 

oranda katkıda bulunduğu test edilmiĢtir. 
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Çizelge 3.5. Çocuklarda Umutsuzluğa ĠliĢkin HiyerarĢik Regresyon Analizi 

Sonuçları 

 

 

Yordayıcı DeğiĢken (Regresyon  

Denklemine giriĢ sırasına göre) 

 

Blok F                     

(değiĢim) 

Sd t 

set içi 

ß Model 

R
2 

Demografik Özellikler 

 

1 9.75** 4.594 --- ---- .06 

YaĢ 

 

  594 -0.94 -.04  

Anne Eğitim Düzeyi 

 

  594 -0.14 .0  

Baba Eğitim Düzeyi 

 

  594 -3.26 -19  

Aile Sosyo-Ekonomik Düzey 

 

  594 -1.98 -.09  

Olumsuz YaĢam Olayları 

 

2 17.43** 5.593 -- --- .13 

YaĢam Olayları Ölçeği Puanı 

 

  593 6.73** .27  

Algılanan Anne-Baba Tutumu 

 

3 12.11** 11.587 --- --- .19 

Anne Kabul-Ġlgi 

 

  587 -2.84** -.15  

Anne Psikolojik Özerklik 

 

  587 -1.92 -.13  

Anne Kontrol Denetleme 

 

  587 0.23 -.02  

Baba Kabul-Ġlgi 

 

  587 -1.86 -.1  

Baba Psikolojik Özerklik 

 

  587 -0.75 -.05  

Baba Kontrol Denetleme 

 

  587 -0.99 -.07  

ÖğrenilmiĢ Çaresizlik 

 

4 14.39** 14.584 --- --- .26 

Ġçsel-DıĢsal Nedensel Yükleme 

 

  584 1.04 .04  

DeğiĢmez-DeğiĢebilir Nedensel 

Yükleme 

 

  584 6.28** .25  

Özel-Genel Nedensel Yükleme 

 

  584 1.94 .08  

*p< .05, **p< .01 
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Demografik özellikleri temsil eden ilk blokta çocuğun yaĢı, annenin eğitim düzeyi, 

babanın eğitim düzeyi ve ailenin sosyo-ekonomik düzeyi yer almaktadır. Bu blok 

toplam varyansın %6‟sını açıklamaktadır (F [4,594] = 9.75, p< .01). Ancak t 

değerleri incelendiğinde sosyo-demografik değiĢkenlerin umutsuzluk düzeyini tek 

baĢına yordamadığı tespit edilmiĢtir.  

Olumsuz yaĢam olaylarını temsil eden ikinci blok, YaĢam Olayları Ölçeği toplam 

puanını yansıtmaktadır. Bu bloğun denkleme girilmesiyle toplam varyans %13‟e 

yükselmiĢtir (F [5,593] = 17.43, p< .01). 

Çocuklar tarafından algılanan anne-baba tutumlarını temsil eden üçüncü blok, Anne 

Tutum Ölçeği ve Baba Tutum Ölçeği‟nin alt ölçek puanlarını içermektedir. Bu 

bloğun denkleme girilmesiyle açıklanan toplam varyans %19‟a yükselmiĢtir                      

(F [11,587] = 12.11, p< .01). Bu blokta bulunan değiĢkenlerden, Anne Kabul-Ġlgi alt 

ölçeği puanı ile umutsuzluk arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır (ß= -.15,                         

t (587)= -2.84, p< .01). 

ÖğrenilmiĢ çaresizliği temsil eden dördüncü blok, Çocuklar için Yükleme Biçimi 

bakıldığındaÖlçeği‟nin alt ölçek puanlarını içermektedir. Buna karĢın elde edilen 

istatistiksel sonuçlara bakıldığında, bu bloğun denkleme girilmesiyle açıklanan 

toplam varyans %26‟ya yükselmiĢtir (F [14,584] = 14.39), p< .01). Bu blokta 

bulunan değiĢkenlerden DeğiĢmez-DeğiĢebilir Nedensel Yükleme alt ölçeği puanı ile 

umutsuzluk arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır (ß= .25, t (584) = 6.28, p< .01). 
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Umutsuzluğun Yordanmasına ĠliĢkin Regresyon Analizi AĢamaları 

 

Yordanan DeğiĢken 

Umutsuzluk 

Yordayıcı DeğiĢkenler 

(denkleme giriĢ sırasına göre) 

Blok 1 

Demografik DeğiĢkenler 

(çocuğun yaĢı, anne-baba eğitim düzeyi, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi) 

Blok 2 

Olumsuz YaĢam Olayları 

Blok 3 

Algılanan Anne-Baba Tutumları 

(algılanan anne kabul-ilgi, psikolojik özerklik, kontrol denetleme ve algılanan baba 

kabul-ilgi, psikolojik özerklik, kontrol-denetleme alt ölçek puanları) 

Blok 4 

ÖğrenilmiĢ Çaresizlik  

(içsel-dıĢsal nedensel yükleme, değiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme, özel-genel 

nedensel yükleme alt ölçek puanları) 

ġekil 3.2. Çocuklarda Umutsuzluğu Yordayan DeğiĢkenlere ĠliĢkin HiyerarĢik 

Regresyon Analizi AĢamaları 
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3.5. Çocuklarda Depresyon Belirtilerinin Yordanmasına ĠliĢkin Regresyon 

Analizi Sonuçları  

Bu bölümde, 9-12 yaĢ arası çocukların depresyon belirtilerini yordayan değiĢkenlerin 

neler olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan hiyerarĢik regresyon analizi 

sonuçlarına yer verilmektedir.  

9-12 yaĢ arası çocuklarda, sosyo-demografik özellikler (çocuğun yaĢı, anne-babanın 

eğitim durumları ve ailenin sosyo-ekonomik düzeyi), yaĢanmıĢ olumsuz olaylar, 

anne-baba tutumuna iliĢkin algılar, öğrenilmiĢ çaresizliğe iliĢkin nedensel yüklemeler 

ve umutsuzluğun, depresyon belirtilerini ne düzeyde yordadığını değerlendirebilmek 

amacıyla hiyerarĢik regresyon analizi yapılmıĢ bulunmaktadır. Çocuklar için 

Depresyon Ölçeği puanının bağımlı (criterion) değiĢken olarak ele alındığı regresyon 

denklemine sırasıyla birinci adımda demografik değiĢkenler, ikinci adımda olumsuz 

yaĢam olayları, üçüncü adımda anne-baba tutumuna iliĢkin algılar, dördüncü adımda 

öğrenilmiĢ çaresizliğe iliĢkin nedensel yüklemeler ve beĢinci adımda da umutsuzluk 

toplam puanı ayrı bloklar halinde alınmıĢtır. Bu regresyon analizinin aĢama sırası 

ġekil 3.3‟de verilmektedir. Bu yöntemle, beĢ değiĢken grubun çocuğun depresyon 

belirtilerindeki varyansa ne düzeyde katkıda bulunduğu test edilmiĢtir.  
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Çizelge 3.6. Çocuklarda Depresyon Belirtilerinin Yordanmasına ĠliĢkin HiyerarĢik 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Yordayıcı DeğiĢken (Regresyon  

denklemine giriĢ sırasına göre) 
Blok 

F 

(değiĢim) 
Sd 

t          

set içi 
ß 

Model 

R
2
 

Demografik Özellikler 1 4.09** 5,593 --- --- .02 

Çocuğun YaĢı   593 -0.61 -0,11  

Anne Eğitim Düzeyi   593 -1.55 -0,38  

Baba Eğitim Düzeyi   593 -0.80 -0,22  

Aile Sosyo-Ekonomik Düzeyi   593 -1.81 -0,78  

Olumsuz YaĢam Olayları 2 6.35** 6,592 --- --- .05 

 YaĢam Olayları Ölçeği Puanı   592 4.13** 0.31  

Algılanan Anne-Baba Tutumu 3 4.85** 12,586 --- --- .07 

Anne Kabul-Ġlgi   586 -1.15 -.09  

Anne Psikolojik Özerklik   586 1.64 .13  

Anne Kontrol-Denetleme   586 -0.82 -.06  

Baba Kabul-Ġlgi   586 -2.54* -.19  

Baba Psikolojik Özerklik   586 -1.45 -.10  

Baba Kontrol-Denetleme   586 -0.26 -.02  

ÖğrenilmiĢ Çaresizlik 4 4.08** 15.583 --- --- .07 

Ġçsel-DıĢsal Nedensel Yük.   583 0.48 .05  

DeğiĢmez-DeğiĢebilir Nedensel Yük.   583 1.59 .14  

Özel-Genel Nedensel Yük.   583 -0.22 -.02  

Umutsuzluk 5 4.51** 16,582 --- --- .09 

Umutsuzluk Toplam Puanı   582 3.16** .25  

*p< .05, **p< .01 
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Demografik özellikleri temsil eden ilk blokta çocuğun yaĢı, annenin eğitim durumu, 

babanın eğitim durumu ve ailenin sosyo-ekonomik düzeyi yer almaktadır. Bu blok 

toplam varyansın %2‟sini açıklamaktadır (F [5,593]= 4.09, p< .01). Ancak t değerleri 

incelendiğinde sosyo-demografik değiĢkenlerin depresyon düzeyini tek baĢına 

yordamadığı tespit edilmiĢtir. Olumsuz yaĢam olaylarını temsil eden ikinci blok, 

YaĢam Olayları Ölçeği toplam puanını yansıtmaktadır. Bu bloğun denkleme 

girilmesiyle açıklanan toplam varyans %5‟e yükselmiĢtir (F [6,592] = 6.35, p< .001). 

Bu blokta yer alan tek değiĢken olan olumsuz yaĢam olaylarının artması, çocuktaki 

depresif belirtileri yordamaktadır ((ß= .31, t (592) = 4.13,  p< .01).   

Çocuklar tarafından algılanan anne-baba tutumlarını temsil eden üçüncü blok, Anne 

Tutum Ölçeği ve Baba Tutum Ölçeği‟nin alt ölçek puanlarını içermektedir. Bu 

bloğun denkleme girilmesiyle açıklanan toplam varyans %7‟ye yükselmiĢtir                      

(F [12,586] = 4.85, p< .001). Bu blokta bulunan değiĢkenlerden, baba kabul/ilgi alt-

ölçeği puanı ile depresyon belirtileri arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır (ß= -.19, 

t (586)= -2. 54, p< .05). 

ÖğrenilmiĢ çaresizliği temsil eden dördüncü blok, Çocuklar için Yükleme Biçimi 

Ölçeği‟nin alt ölçek puanlarını içermektedir. Buna karĢın elde edilen istatistiksel 

sonuçlara bakıldığında, bu bloğun denkleme girilmesiyle açıklanan toplam varyantsa 

herhangi bir değiĢiklik gözlenmemiĢ (F [15,583] = 4.08, p> .05) ve öğrenilmiĢ 

çaresizlik alt boyutlarında yer alan nedensel yüklemeler ile çocuğun depresif 

yakınmaları arasında anlamlı iliĢki saptanmamıĢtır. 
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BeĢinci ve son blok ise, çocuğun umutsuzluğa iliĢkin düĢüncelerini temsil 

etmektedir. Bu bloğun denkleme girilmesiyle açıklanan toplam varyans %9‟a 

yükselmiĢ (F [16,582] = 4.51, p< .001); ve umutsuzluğun artması ile depresif 

belirtiler arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır (ß= .25, t (582) = 3.16, p< .01).  
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Depresyon Belirtilerinin Yordanmasına ĠliĢkin Regresyon Analizi AĢamaları 

 

Yordanan DeğiĢken 

Depresyon Belirtileri 

Yordayıcı DeğiĢkenler 

(denkleme giriĢ sırasına göre) 

Blok 1 

Demografik DeğiĢkenler 

(çocuğun yaĢı, anne-baba eğitim düzeyi, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi) 

Blok 2 

Olumsuz YaĢam Olayları 

Blok 3 

Algılanan Anne-Baba Tutumları 

(algılanan anne kabul-ilgi, psikolojik özerklik, kontrol denetleme ve algılanan baba 

kabul-ilgi, psikolojik özerklik, kontrol-denetleme alt ölçek puanları) 

Blok 4 

ÖğrenilmiĢ Çaresizlik  

(içsel-dıĢsal nedensel yükleme, değiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme, özel-genel 

nedensel yükleme alt ölçek puanları) 

Blok 5 

 

Umutsuzluk  

ġekil 3.3. Çocuklarda Depresyon Belirtilerini Yordayan DeğiĢkenlere ĠliĢkin 

HiyerarĢik Regresyon Analizi AĢamaları 
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BÖLÜM 4 

TARTIġMA 

Depresyon, psikolojik-psikiyatrik rahatsızlıklar baĢlığı altında ele alınan ve tedavi 

edilmediği takdirde bireyin yaĢamını tehlikeye sokabilecek kadar önemli bir hastalık 

olarak değerlendirilmektedir. 1970 yılından sonra, çocuklarda görülen depresyonun 

nedenleri ve tedavisine yönelik yapılmaya baĢlanan çalıĢmalarda çocuğun çarpıtılmıĢ 

düĢüncelerinin üzerinde önemle durulmuĢtur (Antonovsky, 1981; Beck; 1984, 

Brown, 1978; Endler ve Parker, 1990). Bununla birlikte,  algılanan anne-baba 

tutumları, yaĢam deneyimleri, geleceğe dair duygu ve düĢüncelerin depresyonla 

iliĢkili olduğu yönünde sonuçlara ulaĢılmıĢ bulunulmaktadır (Kaplan, 2003; 

MacLean, 1990; Özcan, 1996; Özmen, 2004; Polat, 1986). 

Bu araĢtırmanın temel amacı, 9-12 yaĢ arası çocuklardaki depresyon belirtilerinin 

yordanmasında yaĢanmıĢ olumsuz olaylar, algılanan anne-baba tutumu, öğrenilmiĢ 

çaresizlik ve umutsuzluğun rolünün incelenmesidir. AraĢtırmanın temel hipotezi ise, 

9-12 yaĢ arası çocukların depresyon belirtilerinin yordanmasında yaĢanmıĢ olumsuz 

olaylar, algılanan anne-baba tutumu, öğrenilmiĢ çaresizlik ve umutsuzluğun rolünün 

varyansa olumlu katkıda bulunacağı yönündedir. ÇalıĢmanın bu bölümünde 

araĢtırmanın temel amacına ulaĢmak üzere yanıtı aranan araĢtırma sorularına uygun 

olarak yapılan analizlerden elde edilen bulgular, ilgili yazın çerçevesinde 

tartıĢılmaktadır.  



 
 

119 
 

4.1. Sosyo-Demografik Özellikler ile AraĢtırmanın Temel DeğiĢkenleri 

Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik Bulguların TartıĢılması 

Depresyonu yordayıcı değiĢkenler olarak ele alınan algılanan anne-baba tutumu, 

yaĢanmıĢ olumsuz olaylar, öğrenilmiĢ çaresizlik ve umutsuzluk ile ilgili yapılmıĢ 

olan literatür taramalarında, depresyon ve depresyonu yordayıcı değiĢkenlerle 

çocuğun değiĢtiremeyeceği sosyo-demografik özellikleri arasındaki iliĢkinin 

araĢtırılmasının çocuğun depresif yakınmalarını açıklamada önemli olduğu üzerinde 

durulmaktadır (Aydın, 1988; Gündoğdu, 1994; Kümbül, 2002). Bu nedenle yapılmıĢ 

bulunulan araĢtırmada çocuğun sosyo-demografik özellikleri olarak belirtilen yaĢ, 

anne-baba eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey gibi değiĢtirilemeyen özellikler 

ile depresif belirtiler arasındaki iliĢkiye yönelik bulgular bu araĢtırmanın önemli bir 

kısmını oluĢturmaktadır.  

4.1.1. Sosyo-Demografik Özellikler ile Algılanan Anne Tutumu Arasındaki 

ĠliĢkilere Yönelik Bulguların TartıĢılması 

Çocuklar tarafından algılanan anne tutumlarını üç alt boyut altında inceleyen Anne 

Tutum Ölçeği‟ne göre çocukların annelerini kendilerine karĢı ne derece sevecen, 

ilgili ve kabullenici olarak algıladıkları ölçeğin  “Kabul-Ġlgi” alt boyutu içerisinde 

yordanmıĢtır.   

AraĢtırma bulgularından elde edilen sonuçlara bakıldığında, ailenin sosyo-ekonomik 

düzeyi ile çocuğun annesinin kendisine karĢı gösterdiği ilgi ve kabul düzeyine 

yönelik algısı arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülmektedir.  



 
 

120 
 

DüĢük sosyo-ekonomik düzeye sahip olan ailelerin yaĢam kalitelerinin de düĢük 

olması nedeniyle, bu durum ailenin iĢlevselliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sosyo-ekonomik düzeyin düĢük olması, ailenin temel ihtiyaçlarını karĢılamada 

zorlanmalara neden olduğu için anne ve babaların da yaĢamdan tatmin 

olamamalarına ve ilgilerini çocukları üzerinden çekerek para kazanma, geçim 

sağlama, stresli ve uzun saatler boyunca iĢte çalıĢma gibi farklı alanlara yöneltmek 

zorunda kaldıkları görülmektedir. (Gurman ve Kniskern, 1991; KağıtçıbaĢı, 1981). 

Sosyo-ekonomik düzeyin düĢük olduğu ailelerle yapılan çalıĢmalar incelendiğinde, 

maddi açıdan babaya destek sağlayabilmek için çalıĢma gereksinimi duydukları ve 

iĢte çalıĢtıktan sonra günün geri kalan saatlerinde ise evde gerekli ev iĢlerini 

yetiĢtirmeye çalıĢtıkları belirtilmektedir. Bu durum ise, annelerin iĢ hayatlarının 

dıĢında da yaĢama yönelik çeĢitli stres faktörleri ile daha fazla baĢa çıkabilmeye 

çalıĢmaları nedeniyle çocuk bakım enerjilerinin azalmasına neden olmaktadır 

(Sabuncuoğlu ve Berkem, 2006). Bununla birlikte, sosyo-ekonomik düzeyin düĢük 

olması söz konusu olduğunda, istenmeyen bir hamilelik sonucu doğmuĢ olan 

çocuğun anne tarafından kabul görme düzeyi de düĢük bulunmaktadır (Neyzi, 1994).  

Çocuğun yaĢ, anne-baba eğitim düzeyi ile algılanan anne kabul-ilgi arasında iliĢki 

olmadığını yansıtan diğer araĢtırma bulguları incelendiğinde,  literatür tarafından da 

desteklenen bu bulguların annenin hamile olduğunu öğrendiği andan itibaren anne-

çocuk arasında geliĢtirilen iliĢkinin sağlıklı olması olarak açıklanabilmektedir. 

Ġstenilen bir hamile kalma sürecinin sonrasında annenin çocuğuna karĢı duymuĢ 

olduğu kabulleniciliğin ve sevginin sürekli bir duygu olarak yaĢanması, annenin önce 

çocuğunu kabul edip sonra reddetmesi ya da önce çocuğunu sevip çocuğun yaĢı 

arttıkça ona karĢı ilgisiz davranması gibi yaĢanan ikilemelerin söz konusu olmadığını 

yansıtmaktadır. Bu durumda, anne tarafından çocuğa yansıtılan ilgi ve sevgi ile 



 
 

121 
 

çocuğun yaĢı, anne-baba eğitim düzeyi arasında herhangi bir iliĢkinin söz konusunu 

olamayacağı görülmektedir. (Baumrind, 1991; Dönmezer, 1999, KağıtçıbaĢı, 1970; 

Küntay ve Ahtam, 2004; Önder ve Gülay, 2007 Özen, 2009). Bu çalıĢmanın kapsamı 

dıĢında kalmakla birlikte, annenin çocuğuna karĢı bu gibi ikilemler ve dengesiz 

tutumlar yansıtmasının, annenin psikolojik sağlığı, kiĢilik özellikleri ve yaĢanmıĢ 

travmatik olaylar ile iliĢkili olabileceğini düĢündürmektedir (Ağargün, BaĢoğlu, Can, 

Çetin, Çobanoğlu, Ebrinç ve Seçil, 2001; Akdemir ve Gökler, 2008; Kasuto, 2005).   

Çocukların aile içerisinde bireysel olarak duygu ve düĢüncelerini ifade edebilmede 

anneleri tarafından ne derece cesaretlendirildiği algısına iliĢkin sonuçlar, ölçeğin 

„„Psikolojik Özerklik‟‟ alt boyutu içerisinde incelenmiĢ bulunmaktadır. Çocuğun yaĢı 

ile anneye iliĢkin algılanan psikolojik özerklik arasındaki iliĢkiyi belirlemek için 

yapılmıĢ olan korelasyon analizi sonucunda, çocuğun yaĢının arttıkça çocuk 

tarafından algılanan annenin psikolojik özerkliğinin azaldığı görülmektedir. Bu 

durum, çocuğun küçük yaĢlarda annesi tarafından kendisini ifade edebilmesi için 

daha çok cesaretlendirilmesi, öğrendiğini günlük hayata aktarabilmesinde ve 

öğrenme süreci içerisinde daha çok ödül yönteminin uygulanması olarak 

açıklanabilmektedir (Elmacıoğlu, 2003; Öcel, 2002; Yavuzer,1993). Psiko-sosyal 

geliĢimi sağlıklı olan bir çocuğun yaĢının artmasıyla birlikte duygu ve düĢüncelerini 

daha anlaĢılır Ģekilde ifade edebilen, öğrendiklerini günlük hayatta doğru Ģekilde 

kullanabilen ve problem çözme becerilerini geliĢtirebilen bir birey olarak yetiĢtiği 

görülmektedir. Bu nedenle, bebeklik ve erken çocukluk döneminde olduğu kadar 

çocuğun kendi duygu ve düĢüncelerini ifade etmesinde yoğun çaba göstermeyen 

annenin bu durumu, çocuğun biliĢsel ve psiko-sosyal geliĢimin sağlıklı olmasına 

yönelik farkındalığı ile açıklanırken, çocuk tarafından ise bu durumun büyüdükçe 

annenin kendisine gösterdiği psikolojik özerkliğin azaldığı yönünde algılandığı 
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görülmektedir (Gökçe, 1996; Kuzgun, 1973; Özgüven, 2001; Özmert, 2006). 

AraĢtırma örnekleminin 9-12 yaĢ aralığı ile sınırlı tutulması da göz önünde 

bulundurulduğunda, çocuğun yaĢının artmasıyla birlikte ergenlik dönemi öncesinde 

de görülebilen ebeveyn-çocuk çatıĢmalarının, çocuğun anne ve babasının kendisini 

anlayamadığına iliĢkin olumsuz algılarına dönüĢmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla 

annesi tarafından anlaĢılamadığını düĢünen çocuğun, ergenlik döneminin etkileri ile 

annesi tarafından daha az desteklendiği yönündeki düĢüncelerinin arttığı 

görülmektedir. 

AraĢtırma bulguları doğrultusunda, çocuğun algıladığı annenin psikolojik özerklik 

düzeyi ile anne-baba eğitim düzeyi arasındaki iliĢkiler incelendiğinde, anne ve 

babanın eğitim düzeyi arttıkça algılanan anne psikolojik özerklik düzeyinin de arttığı 

görülmektedir. Bu durum, eğitim düzeyi yüksek anne-babaların çocuklarının kendi 

duygu-düĢüncelerini çekinmeden açıkça ifade edebilmesine yönelik onlara karĢı 

cesaretlendirici yaklaĢımlarda bulundukları yönünde açıklanmaktadır.  Ġlgili yazına 

iliĢkin literatür taramalarına bakıldığında, eğitim düzeyi yüksek olan anne-babaların 

çocuklarının kendi bireyselliğini ortaya koymalarında ve kendi duygu-düĢüncelerini 

ifade edebilmesi için sağlıklı tutumlar sergilediklerine yönelik araĢtırma sonuçlarına 

ulaĢılmaktadır. Bu sonuca daha farklı bir bakıĢ açısı ile bakıldığında, yapılan 

evliliklerde,  bireylerin kendilerine aynı ya da yakın eğitim düzeyine sahip olan eĢler 

seçmeyi tercih ettikleri görülmektedir.  Sosyo-kültürel ve eğitim düzeylerinin 

birbiriyle benzer olması sonucunda, anne ve babaların çocuklarını nasıl yetiĢtirmeleri 

gerektiği ile ilgili ortak ve tutarlı tutumlar sergilemeleri nedeniyle anne-baba eğitim 

düzeyi ile algılanan psikolojik özerklik arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki 

bulunmaktadır (KağıtçıbaĢı, 1981; Özen, 1998; Rohner, 1994). 
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Anne-baba eğitim düzeyi ile yakından iliĢkili olan, sosyo-ekonomik düzeye iliĢkin 

bulgular incelendiğinde, sosyo-ekonomik düzeyin yükseldikçe çocuğun annesinin 

kendisine karĢı gösterdiği psikolojik özerklik puanında da artma olduğu 

görülmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyin yüksek olduğu ailelerde yaĢam kalitesinin 

de yüksek olması nedeniyle, annenin çocuğun ihtiyaçlarını ve beklentilerini maddi- 

manevi anlamda karĢılayabilme olasılığı da yükselmektedir. Bu durum, çocuğun 

annesinden ve yaĢamdan beklentilerine karĢı annenin daha duyarlı yaklaĢması ile de 

açıklanabilmektedir (Tınaz, 1997).  

Anne Tutum Ölçeği‟nin son alt boyutu olan “Kontrol-Denetleme” boyutunda ise, 

çocukların annelerini kendilerine karĢı ne derece kontrollü ve denetleyici olarak 

algıladıkları ile ilgili sonuçlara ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Annenin çocuk tarafından 

algılanan kontrol ve denetleme düzeyinin yaĢ, anne-baba eğitim düzeyi ve sosyo-

ekonomik düzey değiĢkenleri arasındaki iliĢkileri incelendiğinde, değiĢkenler 

arasında anlamlı iliĢkilerin olmadığı görülmektedir. Bu boyut altında annelerin 

çocuklarına karĢı yaklaĢımları incelendiğinde, annelerin çocuklarından uymalarını 

bekledikleri kurallara ya da çocuklarının değiĢtirmesini istedikleri davranıĢlarına 

karĢı onları kontrol altında tuttukları ve çocuklarının bu kurallara karĢı ne derece 

uyduklarını takip edebilmek için denetledikleri görülmektedir. Bu durum çocuk 

tarafından algılanan anne tutumu çerçevesi içerisinde incelendiğinde, annenin 

çocuğuna yaklaĢımının ve çocuğuna gösterdiği kısıtlamaların tutarlılık göstermesi 

nedeniyle çocuk bu konuda annesinin kendisine karĢı her zaman aynı düzeyde 

kontrollü ve denetleyici yaklaĢtığını düĢünmektedir. Özellikle çocuğa öğretilmeye 

çalıĢılan toplumsal normların bir kural çerçevesi içerisinde çocuğa sunulması sonucu 

çocuk annenin bu konudaki kontrol ve denetleme sürecinin tutarlılığını da öğrenerek 
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anne tarafından yansıtılan bu tutumun yaĢ, anne-baba eğitim düzeyi ve sosyo-

ekonomik düzey ile iliĢkili olmadığı görülmektedir (Tınaz, 1997; Timur, 1972).  

Elde edilen bulgular doğrultusunda değiĢkenler arasındaki iliĢkiler birlikte 

değerlendirildiğinde, sosyo-ekonomik düzeyin yüksek olması annenin kültürel 

düzeyinin de yüksek olduğunu düĢündürmektedir. Sosyo-kültürel ve ekonomik 

düzeyin yüksek olduğu ailelerde, çocukların annesinin kendisinden ayrı bir birey 

olarak yetiĢmesi için daha bilinçli olarak doğru Ģekilde desteklendiği görülmektedir. 

Çocuğun yaĢının artmasıyla annenin çocuğa gösterdiği psikolojik özerkliğin azalması 

ise, çocuğun yaĢıyla birlikte paralel olarak geliĢen problem çözme becerilerini 

kullanarak bireyselliğini öne çıkarmanın anne tarafından desteklenmeye devam ettiği 

yönünde açıklanabilmektedir. Ancak, annenin gösterdiği psikolojik özerklik bebeklik 

ve erken çocukluk döneminde olduğu kadar aĢırı koruyu ve kollayıcı düzeyde 

olmadığı için çocuk tarafından bu durumun annenin kendisine gösterdiği çocuğun 

bireyselleĢme çabasında azalmanın olması yönünde algılandığını düĢündürmektedir. 

4.1.2. Sosyo-Demografik Özellikler ile Algılanan Baba Tutumu Arasındaki 

ĠliĢkilere Yönelik Bulguların TartıĢılması 

AraĢtırma içerisinde depresyon belirtilerini yordayıcı değiĢken olarak ele alınan 

algılanan baba tutumunun sosyo-demografik özellikler ile ilgili iliĢkileri, Baba 

Tutumu Ölçeği‟nin alt boyutları içerisinde ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. Çocuklar 

tarafından algılanan baba tutumlarını üç alt boyut içerisinde inceleyen ölçeğe göre 

çocukların babalarını kendilerine karĢı ne derece sevecen, ilgili ve kabullenici olarak 

algıladıkları ölçeğin “Kabul-Ġlgi” boyutu içerisinde yordanmaktadır.  
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Sosyo-demografik değiĢkenler ile algılanan baba tutumu arasındaki iliĢkileri yansıtan 

analiz sonuçları incelendiğinde, çocuğun yaĢının arttıkça algılanan kabul görme ve 

ilgi düzeyinin azaldığı görülmektedir. Çocuğun doğumunu aileye yeni bir bireyin 

katılması olarak değerlendiren ve ailenin yeni üyesini benimseyerek kabullenen 

babanın çocuğun bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde ihtiyaçlarının 

karĢılanabilmesi için anneye daha fazla yardımcı olmaya çalıĢarak, ilgisini ve 

sevgisini çocuk üzerinde daha çok yoğunlaĢtırmaktadır. Babanın çocuğun beslenme, 

temizlenme, korunma ve uyku ihtiyaçlarının karĢılanmasında annenin yanında yer 

aldığını gören çocuk büyüme süreci içerisinde kendi öz bakımını yapabilmesi, duygu 

ve düĢüncelerini bağımsız olarak ifade edebilmesi sonucunda babası tarafından 

anneye yapılan yardımların da azalmaya baĢladığı görülmektedir (Karaköse ve 

Karaköse, 2007). Çocuğun yaĢı küçükken kendisini severek, güdüsel ihtiyaçlarının 

karĢılanmasına yardım ederek ve oyun oynayarak babasının kendisi ile ilgilendiğini 

düĢünen çocuk, büyüdükçe Türk kültürünün değerlerine uygun Ģekilde babası ile 

daha mesafeli bir iliĢki geliĢtirebilmektedir. Özellikle Türk toplumunda babanın 

içerisinde yer aldığı sosyal konumu değerlendirildiğinde, ev iĢleri ile çocuk büyütme 

konusundaki sorumlulukların daha çok anneye yüklenmesi nedeniyle çocuğun 

yaĢının arttıkça babası tarafından kendisine yöneltilen kabul, ilgi ve sevginin 

azaldığını düĢünmesi kültürel bir öğrenmenin sonucu olarak da açıklanabilmektedir 

(Dönmezer, 1999; KağıtçıbaĢı, 1981; Seltzer, 1991). 

Baba Tutum Ölçeği‟nin “Kabul-Ġlgi” boyutundan elde edilen puanlar ile anne eğitim 

düzeyi arasındaki iliĢkisel duruma bakıldığında, annenin eğitim düzeyi yükseldikçe 

babanın da çocuk tarafından algılanan kabul, sevgi ve ilgi görme düzeyinin arttığı 

görülmektedir. Bu durum, eğitim düzeyi yüksek annelerin çocuklarının aileden 

beklentilerine daha bilinçli yaklaĢabilmeleri nedeniyle annenin baba-çocuk 
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arasındaki iliĢkide köprü görevi görmesi olarak açıklanabilmektedir. Dolayısıyla, 

çocuk anneyi babası tarafından kabul gören ve babasının kendisini sevmesini 

sağlayan bir aracı olarak düĢünmektedir (Aydın, 1997; Özen, 1998; Rohner, 1994; 

Tınaz, 1997) . AraĢtırma bulguları, eğitim düzeyi yüksek olan babaların çocuklarına 

daha bilinçli yaklaĢabilmeleri nedeniyle çocuğun da algıladığı kabul ve ilgi görme 

düzeyinin yüksek olduğu sonucunu yansıtmaktadır.  

Sosyo-ekonomik düzey ile algılanan baba kabul-ilgi düzeyi arasındaki iliĢkiyi 

yansıtan analiz sonuçları incelendiğinde, ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin 

yükseldikçe algılanan kabul ilgi düzeyinde de artma olduğu görülmektedir. Bu 

durum, yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip olan ailelerde, çocukların babaları 

tarafından kendilerine maddi ve manevi olanakların daha fazla tanınması olarak 

açıklanmaktadır. Çocuğa tanınan olanaklar doğrultusunda çocuğun sadece maddi 

beklentilerinin karĢılanmasının, kendisinin babası tarafından kabul gördüğünü ve 

sevildiğini düĢünmesine tek baĢına yeterli olmadığı görülmektedir. Bu nedenle 

çocuğun babası ile kurduğu yakın iliĢki ve açık iletiĢimin de çocuğun babası 

tarafından kabul ve ilgi gördüğünü düĢünmesinde büyük önem taĢımaktadır 

(Demiriz, 1997; Özen, 2009).  

Çocuğun kendi bireyselliğini ifade etme konusunda babasının kendisini ne derece 

cesaretlendirdiği algısı Baba Tutum Ölçeği‟nin “Psikolojik Özerklik” boyutu 

içerisinde incelenmiĢtir. AraĢtırmanın amacına iliĢkin yapılan analiz sonuçları 

incelendiğinde çocuğun yaĢı, anne-baba eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey ile 

algılanan psikolojik özerklik arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı görülmektedir. 

Analizlerden elde edilen bulgular doğrultusunda,  çocukların babalarını kendilerine 

karĢı ne derece kontrollü ve denetleyici olarak algıladıkları “Kontrol-Denetleme” 
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düzeyi ile çocuğun sosyo-demografik özellikleri arasında da anlamlı iliĢkilerin 

olmadığı gözlenmektedir. Algılanan psikolojik özerklik ve kontrol-denetleme 

düzeyleri ile sosyo-demografik özellikler arasında herhangi bir iliĢkinin olmaması 

Türk kültürüne iliĢkin babanın aile içerisinde üstlendiği sosyal rolü ile 

açıklanabilmektedir. Türk kültürü içerisinde aile yapıları incelendiğinde, baba aile içi 

kuralları belirleyerek sınırları çizen ve ailenin geçimini sağlayan birey rolünü 

üstlenmektedir (Sönmez, 2001; ġendil, 1999). Buna bağlı olarak çocuğa karĢı daha 

fazla sorumluluk taĢıyan annenin çocukla babadan daha yakın bir iliĢki içerisinde 

olması nedeniyle annenin çocuk tarafından kendi bireyselliğini ifade etme çabasının 

daha fazla olduğu yönünde algılanmaktadır (Özen, 2009; Tınaz, 1997). Algılanan 

anne kontrol denetleme düzeyinde de bahsedildiği üzere, babanın aile kurallarını 

belirleyerek çizmiĢ olduğu sınırlarla ve uyulması gereken kurallarla çocuğun 

doğumundan itibaren karĢı karĢıya kalıyor olması da ailenin kültürel yapısı içerisinde 

açıklanarak yaĢ, eğitim ya da sosyo-ekonomik düzey ile iliĢkisinin olmadığı 

görülmektedir.  

4.1.3. Sosyo-Demografik Özellikler ile Olumsuz YaĢam Olayları Arasındaki 

ĠliĢkilere Yönelik Bulguların TartıĢılması 

Depresyonu yordayıcı değiĢkenlerden bir diğeri olarak incelenen yaĢanmıĢ olumsuz 

olayların sıklığı ile yaĢ arasındaki iliĢkiye bakıldığında, yaĢın arttıkça yaĢanmıĢ 

olumsuz olayların sıklığının da arttığı görülmektedir. Çocuğun yaĢının artmasıyla 

birlikte kazandığı yaĢam deneyimlerinin de artmasını doğrular nitelikte olan bu 

sonucun, çocuğun yaĢına bağlı olarak edinmiĢ olduğu yaĢam tecrübeleri içerisinde 

olayları olumlu ve olumsuz olarak değerlendirebildiğini yansıtmaktadır. Bununla 
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birlikte, elde edilen araĢtırma bulguları anne-baba eğitim düzeyinin artmasının ve 

sosyo-ekonomik düzeyin yükselmesinin olumsuz yaĢam olaylarının azalması ile 

iliĢkili olduğunu göstermektedir Yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerin 

kültür düzeylerinin de yüksek olması nedeniyle çocuklarına daha bilinçli yaklaĢarak, 

olumsuz yaĢam deneyimleri sonucunda çocuğun ortaya çıkan sorunlarla daha doğru 

Ģekilde baĢa çıkabilme yöntemlerinin öğretilmesi ve problem çözme becerilerinin 

geliĢmesi açısından desteklendiği görülmektedir (Cohen, 1988; Evrengöl ve ark., 

1992; Hortaçsu, 2003, Kuzgun 1973; Yörükoğlu, 2000).  

4.1.4. Sosyo-Demografik Özellikler ile Umutsuzluk Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik 

Bulguların TartıĢılması 

Çocukların umutsuzluk düzeyini yansıtan Beck Umutsuzluk Ölçeği toplam puanı ile 

sosyo-demografik özellikler arasındaki iliĢkileri yansıtan korelasyon analizi 

sonuçlarına bakıldığında, umutsuzluk ile yaĢ arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunamazken, anne-baba eğitim düzeyi ve sosyo-eknomik düzey arasında negatif 

yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu saptanmıĢtır. Bu durum Beck Umutsuzluk 

Ölçeği‟nin alt boyutları içerisinde daha ayrıntılı incelenerek ilgili yazın çerçevesinde 

aĢağıda tartıĢılmıĢtır. 

Çocukların geleceğe yönelik duygu, düĢünce ve güdülerini ölçmek amacıyla 

kullanılan Beck Umutsuzluk Ölçeği, çocukların umutsuzluk düzeylerini üç alt boyut 

içerisinde incelemektedir. AraĢtırmanın amacına iliĢkin yapılan analizler 

doğrultusunda, çocukların “Geleceğe Yönelik Duygular” alt boyutuna iliĢkin 

umutsuzluk düzeyi ile yaĢ arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı gözlenmektedir. Bu 
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durum çocukların yaĢlarının artması ile geleceğe yönelik umutsuzluk içeren 

duygularında da bir artma ya da azalmanın söz konusu olmadığı yönünde 

açıklanmaktadır. Bununla birlikte analiz sonuçlarından elde edilen diğer bulgular 

incelendiğinde, anne-baba eğitim düzeyi arttıkça ve sosyo-ekonomik düzey 

yükseldikçe çocukların geleceğe yönelik umutsuzluk içeren duygu düzeyinde de 

azalma olduğu görülmektedir. Ġlgili yazına iliĢkin literatür bilgileriyle de desteklenen 

bu sonuç, yüksek sosyo-kültürel ve ekonomik düzeye sahip olan ailelerin 

çocuklarının maddi ve manevi beklentilerini daha rahat karĢılayabilmeleri nedeniyle 

çocuğun geleceğe yönelik umut düzeyinin de yüksek olduğu yönünde 

açıklanabilmektedir (Aydın, 1988; Compte ve Özer, 1978; Kuzgun, 1973; Üngören 

ve Ehtiyar, 2009).  

Umutsuzluk ölçeği alt boyutlarından çocukların baĢarılı olmaya karĢı “Güdü Kaybı” 

ve “Gelecek Beklentisi” ile yaĢ arasındaki iliĢkiyi belirleyen analizlere bakıldığında, 

değiĢkenler arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı görülmektedir. Elde edilmiĢ 

bulunan bulgular yine, çocuğun ailesinden gördüğü maddi ve manevi destek 

karĢısında çocuğun geleceğe iliĢkin baĢarılı olma düĢünceleri ve olumlu beklentiler 

geliĢtirmesi ile iliĢkili olduğunu göstermektedir (Tuzcuoğlu, 1989).  
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4.1.5. Sosyo-Demografik Özellikler ile Depresyon Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik 

Bulguların TartıĢılması 

AraĢtırmanın yordanan değiĢkeni olan depresyon ile sosyo-demografik özellikler 

arasındaki iliĢkisel durumlar incelendiğinde, anne-baba eğitim düzeyinin yükselmesi 

ve sosyo-ekonomik düzeyin artması ile depresyon arasında negatif yönde anlamlı bir 

iliĢkinin olduğu sonucuna ulaĢıldığı görülmektedir. AraĢtırmanın amacına yönelik 

yapılan analizlerden elde edilen bulgular, yaĢ ile depresyon arasında anlamlı bir 

iliĢkinin olmadığı bilgisini sağlarken, elde edilen diğer sonuçlar, sosyo-kültürel ve 

ekonomik düzeyin yükseldikçe çocuklarda görülen depresyon belirtilerinde azalma 

olduğu yönünde açıklanabilmektedir. Ġlgili literatür çalıĢmaları kapsamında sosyo-

ekonomik düzeyi düĢük olan aile yapıları incelendiğinde, çocukların maddi ve 

manevi olanaklarının kısıtlı tutulması nedeniyle isteklerini gerçekleĢtirememeleri 

sonucu geleceğe karĢı umutsuz düĢündükleri ve kendilerini çaresiz hissettikleri 

belirtilmektedir. Bu olumsuz duyguların çocuklarda hemen her gün moral 

bozukluğuna neden olması sonucunda ise iĢtahta azalma, uykusuzluk, psikomotor 

ajitasyon ve reterdasyon gibi belirtilerin ortaya çıkarak depresif yakınmaların arttığı 

gözlenmektedir (Aydın, 1985; Kümbül, 2002; Özduygu, 1995).   

4.1.6. Sosyo-Demografik Özellikler ile ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Arasındaki 

ĠliĢkilere Yönelik Bulguların TartıĢılması 

Çocukların öğrenilmiĢ çaresizlik düzeyini yansıtan Çocuklar için Yükleme Biçimi 

Ölçeği toplam puanı ile sosyo-demografik özellikler arasındaki iliĢkileri yansıtan 

korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde öğrenilmiĢ çaresizlik ile anne-baba 
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eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey arasındaki negatif yönde anlamlı iliĢkinin 

olduğu görülmektedir. Bu durum, sosyo-kültürel düzeyi yüksek olan ailelerin 

çocuklarının daha az öğrenilmiĢ çaresizlik yaĢadıklarını göstermektedir.  Çocukların 

öğrenilmiĢ çaresizlik düzeyleri, Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nin “Ġçsel-

DıĢsal Nedensel Yükleme”, “DeğiĢmez-DeğiĢebilir Nedensel Yükleme” ve “Özel-

Genel Nedensel Yükleme” alt boyutları içerisinde ele alınarak değiĢkenler arasındaki 

iliĢki detaylı olarak incelenmiĢ bulunmaktadır.  

Çocuğun karĢılaĢtığı herhangi bir olayın nedenini kendisine mi yoksa dıĢ etmenlere 

mi yüklediğini yansıtan “Ġçsel-DıĢsal Nedensel Yükleme” ile yaĢ ve sosyo-ekonomik 

düzey arasındaki korelasyona bakıldığında, değiĢkenler arasında anlamlı bir iliĢkinin 

olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte anne-baba eğitim düzeyi ile “Ġçsel-DıĢsal 

Nedensel Yükleme” puanları arasında negatif yönde bir iliĢkinin olduğunun 

görülmesi durumu ise, yüksek eğitim düzeyine sahip anne-babalar çocuklarına 

olaylara iliĢkin daha sağlıklı neden-sonuç iliĢkileri kurabilmelerini öğrettikleri ve dıĢ 

etmenlerin olaylar üzerindeki iliĢkisini anlamalarında daha çok destekleyici oldukları 

yönünde açıklanmaktadır (Özduygu, 1995).  

Çocuğun yaĢamıĢ olduğu herhangi bir olumsuz olayın sonucunun yaĢamını her 

zaman olumsuz etkileyeceğini ve bu sonucun değiĢmeyeceğini iliĢkin düĢünceleri ile 

ilgili bilgiler Çocuklar Ġçin Yükleme Biçimi Ölçeği‟nin “DeğiĢmez-DeğiĢebilir 

Nedensel Yükleme” boyutu içerisinde incelenmiĢtir. Elde edilen bulgular 

doğrultusunda değiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme puanı ile baba eğitim düzeyi 

ve sosyo-ekonomik düzey arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

görülmektedir. Elde edilen bu sonuç, çocukların babalarını olayları kontrol altında 

tutabilen güç olarak algılamasından kaynaklı olduğunu düĢündürmektedir. Türk 
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toplumunun aile içi iliĢkilere yönelik kültürel değerleri ile açıklanabilen bu durum 

babanın eğitim düzeyinin yükselmesi ile çocuğun babayı daha güçlü bir model olarak 

algılaması arasındaki iliĢkiye vurgu yapmaktadır. Bunun sonucunda çocuk, yaĢam 

olaylarının değiĢmez gibi görülen olumsuz etkilerinin babanın bilgisi ve deneyimleri 

ile kendisine sağladığı maddi-manevi destekle beraber değiĢtirilebileceğini 

düĢündüğü görülmektedir (Önder ve Gülay, 2007; Özen, 2009; Yörükoğlu, 1992).  

Çocuğun karĢılaĢtığı herhangi bir olumsuz olayın nedenini özel nedenlere ya da 

genel nedenlere yükleyip yüklemediğini yansıtan “Özel-Genel Yükleme” boyutunun 

sosyo-demografik değiĢkenlerle arasındaki iliĢkileri incelendiğinde, anne-baba 

eğitim düzeyi ile özel-genel nedensel yükleme puanı arasında negatif yönde bir 

iliĢkinin olduğu görülmektedir. Bu durum, yüksek eğitim düzeyine sahip ailelerin 

kaderci yaklaĢımdan uzaklaĢarak olayları daha mantıklı yorumlama biçimleri ve 

olaylar ile sonuçlar arasında kurdukları doğru neden-sonuç iliĢkisinin çocukları 

tarafından model alınarak öğrenildiğini düĢündürmektedir (Tınaz, 1997; Timur, 

1972; Zöhrap, 2004).  

4.2. AraĢtırmanın Temel DeğiĢkenleri Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik Bulguların 

TartıĢılması 

AraĢtırmanın amacı doğrultusunda temel değiĢkenler arasındaki iliĢkileri 

saptayabilmek için yapılan korelasyon analizi sonuçlarından elde edilen bulgular 

ilgili yazın çerçevesinde aĢağıda tartıĢılmaktadır.  
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4.2.1. Depresyon ile Algılanan Anne Tutumu Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik 

Bulguların TartıĢılması 

Çocuklar tarafından algılanan anne tutumu “Kabul-Ġlgi”, “Psikolojik Özerklik” ve 

“Kontrol-Denetleme” alt boyutları içerisinde yordanarak depresyon belirtileri ile 

arasındaki iliĢkiler incelenmiĢ bulunmaktadır. AraĢtırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda, algılanan anne kabul ilgi puanları ile kontrol denetleme puanlarının 

artması sonucu çocuklarda görülen depresyon belirtilerinde azalma olduğu bilgisine 

ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan Anne Tutum Ölçeği ile ilgili içerikte yer alan 

bilgiler göz önünde tutularak yapılmıĢ olan analizlerde, “Kabul-Ġlgi ve Kontrol-

Denetleme” boyutlarında ortanın üzerinde puan alan çocukların annelerini 

demokratik olarak algıladıkları sonucuna ulaĢılmaktadır. Elde edilen bulgular 

doğrultusunda yorumlanan bu durum, çocukların kabul ilgi ve kontrol denetleme 

düzeylerinin yükselmesi sonucu annelerin çocuklarına demokratik tutum 

gösterdiklerinin düĢünüldüğü yönünde açıklanabilmektedir.  

Demokratik tutum gösteren annelerin çocuklarının duygu ve düĢüncelerine değer 

verdiği ve çocuklarıyla sağlıklı bir iliĢki geliĢtirdiği göz önünde tutulursa, çocuklarda 

depresif yakınmaların azalmasına iliĢkin sonucunda literatür bilgileriyle 

desteklendiği görülebilmektedir (EkĢi, 1990; Erikson, 1984; Demiriz ve Öğretir, 

2007; Yılmaz, 2000). 
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4.2.2. Depresyon ile Algılanan Baba Tutumu Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik 

Bulguların TartıĢılması  

Çocuklar tarafından algılanan baba tutumu Baba Tutum Ölçeği‟nin “Kabul-Ġlgi”, 

“Psikolojik özerklik” ve “Kontrol-Denetleme” alt boyutları içerisinde yordanarak 

depresyon ile arasındaki iliĢki incelenmiĢ bulunmaktadır.  

AraĢtırma bulgularından elde edilen sonuçlar incelendiğinde, babaları tarafından ilgi 

ve kabul gören çocukların depresyon belirtilerinde azalmanın olduğu 

gözlenmektedir. Psikolojik özerklik puanının artması ile depresyon puanının 

azaldığının görülmesi üzerine ise bu durum, çocuğun birey olarak kendisini ifade 

edebilme konusunda babası tarafından desteklenmesinin depresyon belirtilerinde 

azalmanın olmasını sağladığı yönünde açıklanabilmektedir. Baba Tutum Ölçeği‟nin 

diğer bir alt boyutu olan “Kontrol-Denetleme” ile depresyon arasında negatif yönde 

anlamlı bir iliĢkinin söz konusu olması ise algılanan kontrol-denetleme puanının 

artması sonucunda depresyon belirtilerinde azalma olduğu yönünde 

açıklanabilmektedir. AraĢtırma sonuçlarından elde edilen bulguların ilgili yazın 

çerçevesi içerisinde tartıĢıldığında diğer araĢtırma sonuçları ile tutarlılık gösterdiği 

görülmektedir (Saydam ve Gençöz, 2005; Öztürk, Kındap ve Sayıl, 2007; Yılmaz, 

2001). 
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4.2.3. Olumsuz YaĢam Olayları ile Depresyon Belirtileri Arasındaki ĠliĢkilere 

Yönelik Bulguların TartıĢılması 

YaĢam olayları ile depresyon arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon 

analizi sonucunda yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığının arttıkça depresyon 

belirtilerinde de artmanın olduğu görülmektedir. YaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı 

ile depresyon belirtileri arasında görülen anlamlı iliĢkiye bağlı olarak çocuk ve 

ergenler üzerinde yapılmıĢ olan diğer araĢtırmalara bakıldığında, anne-babanın 

boĢanması, aile bireylerinden birinin ölümü, ağır hastalık, maddi kayıp, geçim 

sıkıntısı ve aile, akraba, arkadaĢ iliĢkilerinde bozulmaların olması gibi spesifik yaĢam 

olayları ile depresyon belirtileri arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülmektedir 

(Erdoğdu, 2006; Korkmaz, 2002; Tuğrul, 2000; Lindenfield, 1997).  

4.2.4. Depresyon ile Umutsuzluk Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik Bulguların 

TartıĢılması 

Depresyon belirtilerinin yordanmasında umutsuzluğun rolünün belirlenebilmesi için 

kullanılan Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nde çocukların geleceğe yönelik duygu, düĢünce 

ve güdüleri ile ilgili sonuçlara ulaĢılmıĢ bulunulmaktadır.  

Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nin alt boyutlarından elde edilen puanlar ile depresyon 

puanları arasındaki iliĢkiye bakıldığında, çocuklarda geleceğe yönelik umutsuzluk 

içerikli duyguların yoğunlaĢması sonucu depresyon belirtilerinde de artmanın olduğu 

saptanmıĢtır. Ölçeğin diğer alt boyutları olan “Gelecek Beklentisi ve Güdü Kaybı” 

ile depresyon düzeyi arasındaki korelasyon analizleri incelendiğinde ise, değiĢkenler 
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arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülmektedir. Bu durum ise, 

çocukların gelecekten olumlu beklentilerinin azalması ve çocuğun kendisini 

gelecekte baĢarısız olarak düĢünmesinin depresyon belirtilerinde artmaya neden 

olduğu yönünde açıklanmaktadır. AraĢtırmanın amacına iliĢkin yapılan analizler 

sonucu umutsuzluk ile depresyon arasında saptanan iliĢkisel durumun, depresyonu 

açıklayan Umutsuzluk Modeli Kuramı ile de desteklenmiĢ olduğu görülmektedir 

(Beck ve ark., 1983). Ölçeğin alt boyutları içerisinde ele alınarak incelenen 

çocukların umutsuzluk düzeyi ile depresyon belirtileri arasında anlamlı bir iliĢkinin 

olduğunu ifade eden bulgular diğer araĢtırma sonuçlarıyla da desteklenmektedir 

(Karaca ve AĢkın, 1996; Kılıç, 1991; MacLean, 1990; Miller, 2002; Oluklu, 1997).  

4.2.5. Depresyon ile ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik 

Bulguların TartıĢılması 

Depresyon belirtilerinin yordanmasında öğrenilmiĢ çaresizliğin rolünü 

belirleyebilmek üzere uygulanan Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nden 

çocukların olayların sonuçlarını nasıl değerlendirdikleri ve bu olayların nedenlerini 

neye atıfta yaptıkları ile ilgili bilgiler elde edilmiĢ bulunmaktadır. Çocukların 

öğrenilmiĢ çaresizlik yaĢaması ile depresyon belirtileri arasındaki iliĢkiyi daha 

detaylı inceleyebilmek için ölçeğin alt boyut puanları da dikkate alınmaktadır. 

Yapılan korelasyon analizinden elde edilen sonuçlara bakıldığında, öğrenilmiĢ 

çaresizlik ile depresyon arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülmektedir. Bu 

durum, çocukların öğrenilmiĢ çaresizlik yaĢamalarına iliĢkin olaylara olumsuz 

nedensel yüklemeler yapmaları sonucu depresyon belirtilerinin görülmesinde de 
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artmanın olduğu yönünde açıklanmaktadır. Dolayısıyla araĢtırmanın amacına iliĢkin 

yapılan analizlerden elde edilen bu bulgular depresyonun açıklanmasında ÖğrenilmiĢ 

Çaresizlik Modelinin öne sürdüğü bilgilerle de desteklenmiĢ olduğu görülmektedir 

(Beck ve ark., 1983; Seligman, 2007). 

Çocukların öğrenilmiĢ çaresizlik yaĢamalarına iliĢkin nedensel yüklemelerin daha 

detaylı incelenebilmesi için ölçekten elde edilen alt boyut puanları ile depresyon 

puanları arasındaki analizlere bakıldığında, içsel-dıĢsal nedensel yükleme ile 

depresyon belirtileri arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı görülmektedir. Elde 

edilen bu sonuç öğrenilmiĢ çaresizlik düzeyini belirleyen diğer alt boyutların 

depresyon belirtileri ile iliĢkisi yönünde ele alındığında, çocukların yaĢam olaylarının 

nedenlerini ve sonuçlarını değiĢmez olarak algılayarak bu sonuçların olumsuz 

etkilerini tüm yaĢamına genellemesi durumunda depresyon düzeyinin yükselmesine 

neden olduğu gözlenmektedir.  

AraĢtırma bulguları doğrultusunda varılan sonuçlar, çocukların olumsuz yaĢam 

olaylarının nedenlerini kendisine ya da dıĢ etmenlere yüklemenin tek baĢına 

depresyon belirtilerini yordamada herhangi bir rolünün olmadığını göstermektedir. 

Bununla birlikte çocukların yaĢadıkları olumsuz olayların neden ve sonuçlarını 

değiĢmez olarak algılaması ve olayların olumsuz etkilerinin tüm yaĢamına 

genellemesi sonucunda depresyon belirtilerinin de arttığı görülmektedir.  

Ġlgili yazına iliĢkin öğrenilmiĢ çaresizlik ile ilgili yapılmıĢ olan diğer araĢtırma 

sonuçları incelendiğinde, çocuğun öğrenilmiĢ çaresizlik yaĢayabilmesi için olayların 

sonuçlarını değiĢtirememe düĢüncesinin baskın olduğu ve bu düĢüncenin çocuğun 

tüm yaĢamına genellenerek bu durum karĢısında kendisini çaresiz hissettiğine 
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yönelik bilgiler elde edilmektedir (Beck ve ark., 1983; Cemalcılar ve ark., 2003; 

Hovardaoğlu, 1986, Karaca ve ark., 1996; Seligman, 2007).  

4.2.6. Algılanan Anne Tutumu ile Olumsuz YaĢam Olayları Arasındaki 

ĠliĢkilere Yönelik Bulguların TartıĢılması 

Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren ilk deneyimlerini aile ortamında 

yaĢadıkları için, ailenin iĢlevsel yapıda olması ve annenin çocuğuna karĢı sağlıklı bir 

tutumla yaklaĢmasının çocuğun psiko-sosyal geliĢimi üzerinde önemli bir rol 

oynadığı görülmektedir (Semerci, 2009). Bu nedenle çocukların algıladıkları anne 

tutumları ile yaĢam olayları arasındaki iliĢkisel durumu daha detaylı inceleyebilmek 

için olumsuz yaĢam olaylarının sıklığı ile Anne Tutum Ölçeği‟nin alt boyutları 

arasındaki iliĢkiye bakmanın önemli olduğu üzerinde durulmaktadır.  

AraĢtırmanın amacına iliĢkin elde edilen analiz sonuçları incelendiğinde, çocuk 

tarafından annenin kendisine gösterdiği kabul ve ilgi düzeyi ile yaĢanmıĢ olumsuz 

olayların sıklığı arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülmektedir. 

Bu durum, yaĢanmıĢ olumsuz olaylar sıklığının artması sonucunda çocuk tarafından 

algılanan kabul ve ilgi görme düzeyinin azalması olarak yorumlanmaktadır. YaĢam 

olayları içerisinde karĢılaĢmıĢ olduğu sorunlarla baĢa çıkamaması üzerine annesinden 

beklediği ilgiyi üzerinde hissedemeyen çocuğun, olumsuz yaĢam tecrübeleri artıkça 

annesi tarafından kendisine gösterilen kabul ve ilginin azaldığını düĢünmektedir. 

Algılanan olumsuz anne-baba tutumları ile ilgili literatür taramalarından elde edilen 

bilgilerin de bu bulguyu doğruladığı görülmektedir (Demiriz, 1997; Önder ve Gülay; 

2007; Yılmaz, 2001).  
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Anne Tutum Ölçeği‟nin alt boyutlarından bir diğeri olan Psikolojik Özerklik ile 

yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı arasındaki iliĢkiyi belirlemek için yapılan 

korelasyon analizi sonucunda ise, değiĢkenler arasında negatif yönde anlamlı 

iliĢkinin olduğu gözlenmektedir. Bu durum, yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığının 

arttıkça, çocuğun annesi tarafından bireyselliğini ifade edebilmesi için gösterdiği 

çabanın azalması olarak algılandığına iliĢkin yorumlanmaktadır.  

Anne Tutum Ölçeği‟nin Kontrol-Denetleme alt boyutu ile yaĢanmıĢ olumsuz 

olayların sıklığı arasındaki analiz sonuçları da diğer alt boyutlarla olan iliĢkisel 

durumu destekler nitelikte olup aralarında negatif yönde anlamlı yönde anlamlı bir 

iliĢki olduğunu göstermektedir. Bu durum yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığının 

arttıkça algılanan kontrol-denetleme düzeyinin azalması olarak açıklanmaktadır. 

Annenin sosyo-kültürel değerler doğrultusunda çocuğuna göstermiĢ olduğu kontrol 

ve denetlemenin azalması sonucu çocuk, sosyal çevresi tarafından kabul görmeyen 

davranıĢları yapması sonucu olumsuz yaĢam olayları ile karĢılaĢabilmektedir. Elde 

edilen bulgular, literatür içerisinde değerlendirildiği eve geldiği zaman ödevlerini 

yapma konusunda annenin kendisine karĢı kontrol-denetlemede bulunmaması sonucu 

akademik hayatında baĢarısız olan çocuğun, annenin tutumunun da etkisiyle 

yaĢamındaki olumsuz olayların sıklığının artabileceği yönünde örneklerle 

açıklanabilmektedir (EkĢi, 1990; Polat, 1986; Ryder, 1995; Karadayı, 1992). 
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4.2.7. Algılanan Anne Tutumu ile Umutsuzluk Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik 

Bulguların TartıĢılması 

Çocuklarda umutsuzluk düzeyinin artmasına neden olan durumları belirleyebilmek 

için ölçeğin alt boyutlarına iliĢkin sonuçlar üzerinde önemle durulması gerektiği 

düĢünülerek Beck Umutsuzluk Ölçeği alt boyutları ile Anne Tutum Ölçeği alt 

boyutları arasında yapılan analiz sonuçlarından elde edilen iliĢkisel durumların 

çocuklardaki depresif yakınmaları açıklamada katkı sağlayacağı beklenilmektedir.  

Umutsuzluk düzeyinin geleceğe yönelik duyguları, gelecekten beklentileri ve güdü 

kaybını inceleyen ölçeğin alt boyutları ile algılanan Kabul-Ġlgi boyutu arasındaki 

iliĢkisel durumları belirleyebilmek için yapılan analizlerin tümünde negatif yönde 

anlamlı bir iliĢki bulunduğu görülmektedir. Bu durumda çocuğun umutsuzluk düzeyi 

yükseldikçe anne tarafından beklenen kabul ve ilgi görme düzeyinde de azalmanın 

olduğu sonucuna varılmaktadır. Çocuğun kendi duygu-düĢünce ve baĢarılarına iliĢkin 

annesi tarafından beklenen kabul görme ve ilginin gösterilmemesi üzerine çocuk, 

gelecekten beklentilerini daha umutsuz bir bakıĢ açısıyla değerlendirebilmektedir 

(Gökçe, 1996; Kuzgun, 1973).  

Annenin çocuğun bireyselliğini ifade etme çabasını yansıtan Anne Tutum Ölçeği‟nin 

Psikolojik Özerklik boyutu ile Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nin tüm alt boyutları 

arasındaki iliĢkiyi belirleyebilmek üzere yapılmıĢ olan korelasyon analizi sonuçlarına 

bakıldığında ise, algılanan psikolojik özerklikle geleceğe yönelik duygular, güdü 

kaybı ve gelecek beklentisi arasında yine negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

görülmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, çocuğun gelecekten 

beklentilerine iliĢkin olumsuz düĢüncelerinin artması sonucu umutsuzluk düzeyi 
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yükselirken, annenin de çocuğun kendi bireyselliğini ifade etmeye iliĢkin gösterdiği 

çabanın azalması yönünde algılandığı anlaĢılmaktadır (Yavuzer, 2006).  

Umutsuzluk düzeyi yüksek olan çocuklar üzerinde yapılan diğer araĢtırma sonuçları 

da, bu çocukların kendini ifade edebilme becerilerinin zayıf, özgüven ve öz saygının 

da düĢük olduğunu göstermektedir (Melges, 1992; Oluklu, 1997; Polat, 1986;). 

Olumsuz olarak algılanan anne tutumlarının çocuğun özgüven geliĢimini doğrudan 

etkilediği sonucu da göz önünde bulundurulduğu takdirde annesi tarafından ailenin 

bir bireyi olarak duygu ve düĢüncelerine değer verilmediğini düĢünen çocukların 

anne tutumuna bağlı olarak umutsuzluk düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir 

(Zembat ve Unutkan, 2001).  

Çocukların annelerini kendilerine karĢı ne derece kontrollü ve denetleyici olarak 

algıladıklarını yansıtan Kontrol-Denetleme boyutu ile umutsuzluk düzeyi arasındaki 

iliĢkisel durumu belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonuçlarına 

bakıldığında, algılanan kontrol-denetleme düzeyi ile güdü kaybı ve gelecek 

beklentisi arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülmektedir. Bu 

durum, çocuğun gelecekten beklentilerinin azalması ve baĢarıya iliĢkin güdü 

kaybının artmasına iliĢkin algılanan kontrol-denetleme düzeyinin azalması olarak 

açıklanmaktadır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda ise, araĢtırma bulgularından elde 

edilen sonuçların diğer araĢtırma bulguları ve literatürde yer alan Depresyonun 

Umutsuzluk Modeli kuramı ile de desteklendiği görülmektedir (Abramson ve ark., 

1978; Beck, 1979). 
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4.2.8. Algılanan Anne Tutumu ile ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Arasındaki ĠliĢkilere 

Yönelik Bulguların TartıĢılması 

Çocuğun davranıĢları ile davranıĢlarının sonuçları arasında neden-sonuç iliĢkisini 

kurabilmeyi öğrendiği ilk yerin aile ortamı olması nedeniyle aile ve öğrenmiĢ 

çaresizlik arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu düĢünülmektedir (Sevim, 1995; 

Cüceloğlu, 1998). Bu nedenle davranıĢların Ģekillenmesinde büyük önem taĢıyan 

çocukluk dönemi içerisinde anne tutumunun rolünün büyük olduğu görülmektedir 

(Hayaloğlu, 2001). Elde edilen literatür bilgileri ıĢığında, çocukların algıladıkları 

anne tutumu ile öğrenilmiĢ çaresizlik düzeyi arasındaki iliĢkiyi daha detaylı 

inceleyebilmek için ölçeklerin alt boyutlarına iliĢkin puanların birbiri ile iliĢkisel 

durumlarının incelenmesinin önemli olduğu düĢünülmektedir.  

Yapılan korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde, algılanan kabul-ilgi düzeyi ile 

değiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme ve özel-genel nedensel yüklemeler arasında 

negatif yönde anlamlı iliĢkinin olduğu görülmektedir. Yeterli düzeyde kabul 

gördüğünü düĢünmeyen çocuk, annenin sevgi ve ilgisini de üzerinde hissedememesi 

sonucu aile içerisinde mutsuz ve durumu kabullenici bir tutum sergilemektedir. 

Sonuç olarak annesini kendisine karĢı ilgili olarak algılamayan çocuk bu durumu 

kabullenerek annesinin bu tutumunu değiĢtiremeyeceğini ve sorunun annesinin 

kendisi ile kurduğu iliĢki olduğunu düĢünerek bu durumu yaĢamı üzerinde 

genelleĢtirdiği görülmektedir (Karadayı, 1992; Kındap ve ark., 2008). 

 Ġçsel-DıĢsal Nedensel Yükleme ile Anne Kabul-Ġlgi alt boyutları arasında anlamlı bir 

iliĢkinin bulunamaması ise, çocuğun olayların nedenlerinin kendisine ya da dıĢ 
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etmenlere yüklemesinin algıladığı kabul-ilgi düzeyine iliĢkin olmadığı yönünde 

açıklanabilmektedir. 

Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nden elde edilen toplam öğrenilmiĢ çaresizlik 

puanı ile Kabul-Ġlgi alt boyutundan elde edilen puanlar arasındaki iliĢkinin negatif 

yönde olduğu sonucuna bakıldığında, annesinin kendisine karĢı yeterli kabul-ilgi 

göstermediğini düĢünen çocuğun öğrenilmiĢ çaresizlik yaĢaması için olayların 

nedenlerini kendisine yüklemesinin tek baĢına bir anlam ifade etmediğini 

göstermektedir. Bu nedenle çocukların olumsuz yaĢam olaylarının sonuçlarının 

değiĢmez olarak düĢünülmesi ve olaylardan kaynaklanan olumsuz etkilerinin yaĢamı 

içerisinde genelleĢtirmesine yönelik olarak öğrenilmiĢ çaresizlik düzeyinin 

yükseldiği görülmektedir.   

Ölçekler arasındaki iliĢkiyi saptamak amacıyla yapılan diğer analiz sonuçları 

incelendiğinde, algılanan psikolojik özerklik ile içsel-dıĢsal nedensel yüklemeler 

arasında negatif yönde anlamlı iliĢki bulunduğu görülmektedir. Algılanan psikolojik 

özerklik ile değiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme ve özel-genel nedensel yükleme 

arasında negatif yöndeki anlamlı iliĢkilerin olduğu sonucuna ulaĢılması da 

bulgulardan beklenilen doğrultuda bilgiler sağlandığını göstermektedir. AraĢtırma 

bulgularından elde edilen bu sonuçlar, çocuğun bireyselliğini ifade edebilmesi için 

annesinin kendisine sağladığı destek ve çabanın azalması sonucunda çocuğun 

kendini ifade edebilme yoksunluğu yaĢayarak öğrenilmiĢ çaresizlik düzeyinin 

arttığına iliĢkin diğer araĢtırma bulguları ile de desteklendiği görülmektedir (Aydın, 

1985; Candemir, 2000; Ceral ve Dağ, 2005; Collins ve Cutcliffe, 2003).  
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AraĢtırmanın amacına iliĢkin yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar incelenmeye 

devam edildiğinde, algılanan kontrol-denetleme ile değiĢmez-değiĢebilir nedensel 

yükleme ve özel-genel nedensel yükleme puanları arasında negatif yönde anlamlı bir 

iliĢkinin bulunması sonucuna varılmaktadır. Bununla birlikte algılanan kontrol-

denetleme ile içsel-dıĢsal nedensel yükleme puanları arasında anlamlı bir iliĢkinin 

bulunamaması ise annelerin çocuklarını kontrol ve denetleme altında tuttuğu 

konuların daha çok sosyo-kültürel nedenlere ve aile kurallarına dayalı olmasından 

kaynaklandığını düĢündürmektedir. Büyüklerine karĢı saygılı davranması için 

çocuğun davranıĢlarını kontrol altında tutan ve denetleyici yaklaĢan annenin bu 

tutumunu çocuk sosyal bir kural olarak algılayarak, bu tutumun nedenini kendisine 

yüklememiĢ bulunmaktadır (KağıtçıbaĢı, 1981). 

4.2.9. Algılanan Baba Tutumu ile Olumsuz YaĢam Olayları Arasındaki 

ĠliĢkilere Yönelik Bulguların TartıĢılması 

Çocuğun dünyaya gelmesiyle birlikte baĢlayan baba-çocuk iliĢkisinin sağlıklı yönde 

geliĢtirilmesinin çocuğun psiko-sosyal geliĢimi üzerinde doğrudan etkisi 

bulunmaktadır (Corman, 1996). Bu nedenle sağlıklı baba-çocuk iliĢkisinin 

geliĢtirilmesinde çocuğa olumlu baba tutumlarının gösterilmesi gerektiği 

düĢünülmektedir. Ġlk yaĢam deneyimlerini kazanmıĢ olduğu aile içerisinde çocuk, bu 

yaĢam deneyimlerini olumlu ya da olumsuz tecrübeler olarak ayırt edebilmekte ve bu 

olumsuz deneyimlerden duygusal olarak etkilenmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda 

çocuğun yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı ile algıladığı baba tutumu arasındaki 

iliĢkinin incelenmesinin önemli olduğu düĢünülmektedir.  
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YaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı ile baba tutumu arasındaki iliĢkiyi detaylı 

inceleyebilmek için Baba Tutum Ölçeği‟nin alt boyutlardan elde edilen puanlar da 

dikkate alınarak analiz edilmiĢ bulunmaktadır. 

Algılanan baba kabul-ilgi puanı ile yaĢanmıĢ olumsuz olaylar sıklığı arasındaki 

analiz sonuçlarına bakıldığında, yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığının artmasına 

iliĢkin çocuk tarafından babanın kendisine gösterdiği kabul ve ilginin azaldığının 

düĢünüldüğü sonucuna varılmıĢ bulunulmaktadır. Bununla birlikte Baba Tutum 

Ölçeği‟nin diğer alt boyutları ile yaĢanmıĢ olumsuz olaylar arasındaki iliĢkiler 

incelendiğinde yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı ile algılanan psikolojik özerklik ve 

kontrol-denetleme puanları arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢki olduğu 

görülmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda yaĢanmıĢ olumsuz olayların 

artması sonucu baba tutumunun olumsuz olarak algılandığı yönünde bilgilere 

ulaĢılmıĢ bulunulmaktadır.  Bu bulgular doğrultusunda ulaĢılmıĢ olan sonuçların 

diğer araĢtırmalarla da desteklenmiĢ olduğu görülmektedir (Dönmezer, 1999; Özen, 

1998; Özgüven, 2001). 

4.2.10. Algılanan Baba Tutumu ile Umutsuzluk Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik 

Bulguların TartıĢılması  

Umutsuzluk düzeyi yüksek olan çocuklarda algılanan anne tutumları kadar baba 

tutumlarının da büyük rol oynamaktadır (Velioğlu ve Peker, 1989). Anne-babasından 

eĢit derecede sevgi ve ilgi görmeyi bekleyen çocuk, bu beklentisinin karĢılanmaması 

durumunda kendisini, dıĢ dünyayı ve geleceğini olumsuz olarak değerlendirmektedir 

(Hovardaoğlu, 1986). Bu nedenle, çocuklarda umutsuzluk düzeyinin artmasına neden 
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olan durumları belirleyebilmek için Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nin alt boyutlarına 

iliĢkin sonuçlar üzerinde önemle durularak incelenen iliĢkisel durumların literatüre 

katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.  

Umutsuzluk düzeyinin geleceğe yönelik duyguları, gelecekten beklentileri ve güdü 

kaybını inceleyen ölçeğin alt boyutlarından elde edilen puanlar ile algılanan baba 

kabul-ilgi puanları arasındaki iliĢkisel durumları belirleyebilmek için yapılan 

analizlerin tümünde negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin bulunduğu görülmektedir. Bu 

durum, çocuğun geleceğe yönelik duygularında ve gelecek beklentisinde olumsuz 

düĢüncelerin artması sonucu babası tarafından yeterli kabul ve ilgi gördüğüne iliĢkin 

düĢüncelerinin de olumsuz olduğu yönünde yorumlanmaktadır. Elde edilen bilgilerin 

doğruluğunu sınamak için babası tarafından yeterli düzeyde kabul gördüğünü ve 

ilgilenildiğini düĢünen çocukların psiko-sosyal durumları değerlendirildiğinde, bu 

çocukların kendilerini daha rahat ifade ederek geleceğe karĢı duygu, düĢünce ve 

beklentilerine iliĢkin umut düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle 

çocukların umutsuzluk düzeyinin artması durumunda algılanan baba kabul-ilgi 

düzeyinin azalması sonucunun yapılan diğer araĢtırmalarla da desteklenmiĢ olduğu 

görülmektedir (Çelikel ve Erkorkmaz, 2008; Duru, 1995; Erdoğdu, 2006; Gelir, 

2009).  

Çocuğun bireyselliğini ifade edebilmesi için babası tarafından gösterilen çabayı 

yansıtan Psikolojik Özerklik alt boyutu ile Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nin alt boyutları 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek için yapılan analiz sonuçlarına bakıldığında, tüm alt 

boyutlar arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülmektedir. Bu 

sonuçlar doğrultusunda, kendisini ifade edebilmesi konusunda babanın desteğini ve 
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çabasını hissedemeyen çocuğun geleceğe yönelik umutsuz duygu ve düĢüncelerinin 

yoğun olduğu görülmektedir (Haktanır ve Baran, 1998; Kaplan, 2003; Kılıç, 1991).  

Çocukların babalarını kendilerine karĢı ne derece kontrollü ve denetleyici olarak 

algıladıklarını yansıtan Kontrol-Denetleme alt boyutu ile umutsuzluk düzeyi 

arasındaki iliĢkisel durumu belirlemek üzere yapılan analiz sonuçları incelendiğinde, 

algılanan kontrol-denetleme puanı ile güdü kaybı ve gelecek beklentisi puanları 

arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülmektedir. Bu durum, 

çocuğun gelecekten beklentilerinin azalması ve kendisini baĢarısız hissetmesine 

iliĢkin algılanan kontrol-denetlemenin azalması olarak açıklanmaktadır.  

Elde edilen sonuçlar yapılmıĢ olan birçok araĢtırma sonucu ile tutarlılık gösterirken, 

bulguların yorumlanmasında Depresyonun Umutsuzluk Kuramı‟nın büyük katkı 

sağladığı görülmektedir (Abramson ve ark., 1978; Beck, 1979). 

4.2.11. Algılanan Baba Tutumu ile ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Arasındaki ĠliĢkilere 

Yönelik Bulguların TartıĢılması 

Birçok araĢtırmaya konu olan öğrenilmiĢ çaresizlik ile algılanan baba tutum puanları 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılmıĢ olan analizlerde değiĢkenler arasındaki 

iliĢkileri daha ayrıntılı inceleyebilmek için ölçeklerin alt boyutlarından elde edilen 

puanlar da dikkate alınmıĢtır.  

Yapılan analiz sonuçlarına göre, Baba Kabul-Ġlgi boyutu ile Ġçsel-DıĢsal Nedensel 

Yükleme arasında negatif yönde anlamlı iliĢki bulunduğu görülmektedir.  
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Bu durum, çocukların karĢılaĢtığı herhangi bir olayın nedenini kendisine yükleme 

düzeylerinin artması sonucu, algıladıkları kabul-ilgi düzeyinde azalmanın olduğu 

yönünde açıklanmaktadır. Elde edilen bulgular, algılanan anne kabul-ilgi düzeyi ile 

içsel nedensel yükleme puanları arasında anlamlı bir iliĢkinin bulunmamasına karĢın, 

algılanan baba kabul-ilgi düzeyi ile içsel nedensel yükleme arasında negatif yönde 

anlamlı iliĢkinin bulunduğunu göstermektedir. Bu durum incelendiğinde, algılanan 

anne ve algılanan baba tutumlarının çocuğun olayları kendisine mi yoksa dıĢ 

etmenlere mi atfettiği yönündeki algılarını farklı düzeyde etkilediği sonucuna 

varılmaktadır.  

Baba Kabul-Ġlgi alt boyutundan elde edilen puanlar ile DeğiĢmez-DeğiĢebilir 

Nedensel Yükleme alt boyutundan elde edilen puanlar arasındaki iliĢkiyi belirlemek 

üzere yapılan analiz sonuçları değerlendirildiğinde, değiĢkenler arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı iliĢkinin bulunmadığı görülmektedir. Beklenmeyen bir sonuç olarak 

karĢımıza çıkan bu bulgu, anne kabul-ilgi puanları ile değiĢmez-değiĢebilir nedensel 

yükleme puanları arasındaki iliĢkisel durumla karĢılaĢtırıldığında algılanan anne ve 

algılanan algılamasına farklı etkilerinin olduğu yönünde açıklanmaktadır.  

Algılanan Baba Kabul-Ġlgi alt boyutundan elde edilen puanlar ile Özel-Genel 

Nedensel Yükleme alt boyutundan elde edilen puanlar arasındaki iliĢkisel duruma 

bakıldığında ise, genel yükleme puanı arttıkça algılanan baba kabul-ilgi puanında 

azalmanın olduğu görülmektedir. Bu durum, çocuğun olumsuz olayların etkilerinin 

yaĢamı boyunca devam edeceği yönünde genelleĢtirmeler yapmaya iliĢkin olumsuz 

düĢüncelerinin artması sonucunda babalarını kendilerine karĢı ilgisiz olarak 

değerlendirdiklerini yansıtmaktadır (Demiriz, 1997; Özen, 1998; Özgüven, 2001)  
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Çocuğun kendini ifade edebilmesi için babanın desteğini ve çabasını yansıtan 

Psikolojik Özerklik alt boyutundan elde edilen puanlar ile Çocuklar için Yükleme 

Biçimi Ölçeği‟nin alt boyutlarından elde edilen puanlar incelendiğinde, çocuğun 

içsel-dıĢsal nedensel yüklemeleri ile algılanan psikolojik özerklik arasında anlamlı 

bir iliĢkinin olmadığı görülmektedir. Bu durum, çocuğun olayların nedenlerini 

kendisine ya da dıĢ etmenlere yüklemesinin çocuk tarafından algılanan bireyselliğini 

ifade etmede babanın gösterdiği destek ile iliĢkili olmadığı yönünde açıklanmaktadır.  

Ġçsel-dıĢsal nedensel yükleme ile algılanan baba kontrol-denetleme puanları 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek üzere yapılan analiz sonuçlarına bakıldığında ise, 

değiĢkenler arasında anlamlı iliĢkinin olmadığı görülmektedir. Algılanan kontrol-

denetleme ile değiĢmez-değiĢebilir nedensel yükleme ve özel-genel nedensel 

yükleme puanları arasında negatif yönde anlamlı bir iliĢkinin bulunması sonucu 

araĢtırma bulgularından beklenildiği doğrultudadır.  

Ġstatistiksel analizler doğrultusunda elde edilen bu bulgular karĢılaĢtırılarak 

incelendiğinde, baba kabul-ilgi puanı ile iliĢkisi görülmeyen değiĢmez nedensel 

yüklemelerin algılanan anne kabul-ilgi düzeyi ile arasında anlamlı bir iliĢkinin 

olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır.  Algılanan anne psikolojik özerklik ile içsel-dıĢsal 

nedensel yüklemeler arasında negatif yönde anlamlı bulunan iliĢki sonucu çocuğun 

algıladığı anne psikolojik özerklik ile baba psikolojik özerklik düzeyinin olayların 

nedenlerini kendisine ya da dıĢ etmenlere yüklemesi sonucuna farklı yönlerde etkisi 

olduğu bilgisini kazandırmıĢ bulunmaktadır.  
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4.2.12. Umutsuzluk ile Olumsuz YaĢam Olayları Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik 

Bulguların TartıĢılması 

Çocukların yaĢam deneyimleri üzerinde büyük rol oynayan anne-baba tutumları ile 

sosyal çevre faktörlerinin çocuk tarafından olumlu ya da olumsuz olarak 

algılanmasının özsaygı, özgüven ve umut düzeyine etkisi bulunmaktadır (Demiriz, 

1997; Kuzgun, 1973). Çocuk yaĢamı içerisinde karĢılaĢtığı bir problemle baĢa 

çıkamadığı takdirde içinde bulunduğu durumu olumsuz olarak değerlendirmektedir. 

Bu durumda çocuk karĢılaĢtığı sorunlara yönelik uygun problem çözme becerilerini 

geliĢtiremediği takdirde çocuğun yaĢam olaylarını olumsuz olarak değerlendirerek 

karĢılaĢtığı sonuçların kendi baĢarısızlığından kaynaklı olduğunu düĢünmektedir. 

BaĢarısızlık düĢüncesi çocuğun özgüveninde azalma olmasına neden olurken 

geleceğe karĢı umut düzeyini de olumsuz yönde etkilediği görülmektedir (Kılıç, 

1991; Lindenfield, 1997; Onur, 1995).  

Ġlgili yazından elde edilen tüm bu bilgiler ıĢığı altında, çocukların umutsuzluk 

düzeyleri ile yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı arasındaki iliĢkiye yönelik daha 

ayrıntılı bilgi edinebilmek için Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nin alt boyutlarından elde 

edilen puanlarda dikkate alınmıĢ bulunmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, 

Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nin Geleceğe Yönelik Duygular alt boyutu ile yaĢanmıĢ 

olumsuz olayların sıklığı arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunduğu 

görülmektedir. Bu durum, çocuğun geleceğe yönelik düĢüncelerinde umutsuzluk 

düzeyinin artması sonucunda olumsuz yaĢam olaylarının sıklığının da arttığı yönünde 

açıklanmaktadır.  



 
 

151 
 

Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nin Güdü Kaybı ve Gelecek Beklentisi alt boyutlarından 

elde edilen puanlar ile yaĢanmıĢ olumsuz olaylar sıklığı arasında da pozitif yönde 

anlamlı bir iliĢkinin bulunduğunun görülmesi elde edilen sonuçların beklenildiği 

doğrultuda olduğunu göstermektedir. 

4.2.13. ÖğrenilmiĢ Çaresizlik ile Olumsuz YaĢam Olayları Arasındaki ĠliĢkilere 

Yönelik Bulguların TartıĢılması  

Psiko-sosyal geliĢim evreleri içerisinde çocuğun sorunlarla baĢa çıkabilme 

becerilerini geliĢtirememesi sonucu olumsuz yaĢam olaylarının sonuçlarını da 

değiĢtiremeyeceklerini düĢünerek çaresizlik durumunu kabullendikleri 

görülmektedir. Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nden elde edilen puanlar ile 

olumsuz yaĢam olayları sıklığı arasındaki iliĢkiyi belirlemek için yapılan korelasyon 

analizi sonuçlarına bakıldığında öğrenilmiĢ çaresizlik puanının arttıkça yaĢanmıĢ 

olumsuz olayların sıklığının da arttığı görülmektedir. Bu durum, öğrenilmiĢ 

çaresizlik yaĢayan çocukların karĢılaĢtıkları sorunların sonuçlarını kendilerine 

yükleyerek olayların sonuçlarının değiĢmeyeceği yönünde algılanması ve her 

karĢılaĢılan sorunun olumsuz yaĢam deneyimi olarak değerlendirilmesi olarak 

açıklanmaktadır. Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nin Ġçsel-DıĢsal Nedensel 

Yükleme, DeğiĢmez-DeğiĢebilir Nedensel Yükleme ve Özel-Genel Nedensel 

Yükleme alt boyutları ile yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı arasında pozitif yönde 

anlamlı iliĢkilerin bulunduğu sonuçlarına ulaĢılarak bulguların birbirini desteklediği 

görülmektedir. 
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4.2.14. ÖğrenilmiĢ Çaresizlik ile Umutsuzluk Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik 

Bulguların TartıĢılması  

Depresyonun geliĢimini açıklayan ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Kuramı, bireyin birden 

fazla Ģekilde deneyimlediği olumsuz yaĢantılar sonucunda, ortaya çıkan baĢarısızlığı 

benimseyerek daha sonrasında uygun yerde yapması gereken davranıĢtan kaçınmaya 

baĢladığını ifade etmektedir. Bu davranıĢtan kaçınma durumunda ise, baĢarısızlık 

duygusu beslenerek bireyin öğrenilmiĢ çaresizlik ve umutsuzluk yaĢadığı 

görülmektedir (Abramson ve ark., 1978). 

Çocukların duygu ve düĢüncelerini nedensel yükleme boyutunda ele alan Çocuklar 

için Yükleme Biçimi Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği puanlarının arasındaki 

iliĢkiyi belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçları incelendiğinde değiĢkenler 

arasında pozitif yönde anlamlı iliĢkinin olduğu görülmektedir. Her iki ölçeğin alt 

boyutlarıyla da arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu sonucuna varılması ise 

depresyonu açıklayan ÖğrenilmiĢ Çaresizlik ve Umutsuzluk Modeli tarafından 

yorumlandığı görülmektedir. (Abramson ve ark, 1978, Beck, 1979). 
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4.3. Kız ve Erkek Çocukların AraĢtırmanın Temel DeğiĢkenlerinden Aldıkları 

Puanlara Göre KarĢılaĢtırılmasına Yönelik Bulguların TartıĢılması 

4.3.1. Kız ve Erkek Çocukların Algılanan Anne-Baba Tutum Puanlarına Göre 

KarĢılaĢtırılması  

Yapılan istatistiksel analizler doğrultusunda, Anne Tutum Ölçeği‟nin alt 

ölçeklerinden elde edilen algılanan Anne Kabul-Ġlgi, Anne Psikolojik Özerklik ve 

Anne Kontrol-Denetleme puanlarının cinsiyete göre farklılık göstermediği 

görülmektedir. Bu durum, Türk kültürünün aile yapısına göre, annenin çocuk 

bakımına iliĢkin daha fazla sorumluluk üstlenerek cinsiyet ayrımı yapmaksızın 

gösterdiği ilgi-kabul düzeyinin kız çocukları ve erkek çocukları tarafından aynı 

düzeyde algılanması olarak açıklanmaktadır (Gündoğdu, 1996; Hortaçsu, 2003; 

KağıtçıbaĢı, 1981; Kümbül, 2002).  

Baba Tutum Ölçeği‟nin alt ölçeklerinden elde edilen puan ortalamalarına 

bakıldığında ise, kız çocuklarının algıladıkları Baba Kontrol-Denetleme puanlarının 

erkek çocuklarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum yine Türk 

kültüründe cinsiyete göre yüklenen sosyal roller üzerinden açıklanabilmektedir. Türk 

aile kültüründe kız çocuklarının erkek çocuklarına göre daha savunmasız olarak 

değerlendirilmesi ve namus kavramı altında daha fazla korunması gerektiği ile ilgili 

tutumlar göz önünde bulundurularak, kız çocuklarından babanın aile içerisinde 

belirlemiĢ olduğu kurallara daha fazla uymalarının beklenildiği yönünde bilgilere 

ulaĢılmaktadır. Erkek çocuklarına yüklenen sosyal rollere göre, erkek çocuğu ile 

baba arasında daha mesafeli ve ciddi bir iliĢkinin olmasına karĢın kız çocuklarının 
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erkeklere göre babaları tarafından daha fazla korunan ve kollanan çocuk rolünün 

üstlendiği görülmektedir. (KağıtçıbaĢı, 1981; Tınaz, 1997; Timur, 1972). Bununla 

birlikte sosyal öğrenmenin de etkisiyle babaları tarafından erkek çocuklarının belli 

bir yaĢtan sonra kendilerini tehlikelere karĢı koruyabildiklerini düĢünerek, babanın 

çocuğuna karĢı belirlemiĢ olduğu kurallara uyma zorunluluğu ilerleyen zamanda 

esnemesine karĢın, kız çocuğunun tehlikelerden korunabilmesi için babanın çizmiĢ 

olduğu sınırlara ve koymuĢ olduğu kurallara daha fazla uyması beklenmektedir 

(Özgüven, 2001).  

4.3.2. Kız ve Erkek Çocukların YaĢam Olayları Ölçeği Puanlarına Göre 

KarĢılaĢtırılması  

YaĢanmıĢ olumsuz olaylar sıklığını belirleyebilmek için araĢtırmacı tarafından 

düzenlen YaĢam Olayları Ölçeği‟nden elde edilen toplam puan ortalamalarının 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir.  Bu 

durum, çocukların problem çözme becerilerinin yeterince geliĢmemesi nedeniyle 

karĢılaĢtıkları bir sorun karĢısında nasıl baĢa çıkabileceklerini bilememesi sonucu 

yaĢanan durumun olumsuz bir yaĢam deneyimi olarak algılanması yönünde 

açıklanmaktadır. Bununla birlikte yapılan literatür taramalarında çocuğun psiko-

sosyal geliĢim evresi içerisinde duygusal geliĢimi de göz önünde tutulduğunda ölüm, 

hastalık, boĢanma, ayrılık gibi olumsuz yaĢam olaylarının kız ya da erkek çocuklarını 

daha fazla etkilediği yönünde bulguların yer almadığı görülmektedir.  
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4.3.3. Kız ve Erkek Çocukların Umutsuzluk Puanlarına Göre KarĢılaĢtırılması  

Depresyonu yordayıcı değiĢkenlerden biri olarak ele alınan umutsuzluk düzeyini 

belirlemek amacıyla uygulanmıĢ olan Beck Umutsuzluk Ölçeği puan ortalamalarının 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan t testi sonucunda, erkek çocuklarının umutsuzluk toplam puanlarının kız 

çocuklarının toplam umutsuzluk puanlarından daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Umutsuzluk düzeyinin cinsiyete göre farklılaĢma nedenleri incelendiğinde, elde 

edilen bu sonucun çevresel ve biyolojik faktörlerden kaynaklandığı üzerine 

yoğunlaĢılmaktadır. Çocuklar üzerinde etkisi olduğu düĢünülen çevresel faktörler ele 

alındığında, kız ve erkek çocuklarının yetiĢtiği sosyo-kültürel yapı içerisinde 

yetiĢkinler tarafından kendilerine yüklenen sorumlulukların ve cinsiyete göre 

belirlenen rollerin önemi üzerinde durulmaktadır. Bu roller kız ve erkek çocuklarının 

sosyal uyum düzeylerini de etkilerken, çocukların yetiĢtikleri sosyo-kültürel ortama 

ters düĢen davranıĢları sonucunda ise, sosyal çevresi ve ailesi tarafından 

cezalandırılma ya da engellenme davranıĢları ile karĢı karĢıya kalma durumunu 

yaĢayarak olumsuz yaĢam deneyimlerine iliĢkin algısal farklılıkların söz konusu 

olduğu görülmektedir (Elksinin ve Elksinin, 1998; Gültekin, 2008; Poyraz, 1999). 

Özellikle Türk toplumu içerisinde kız ve erkek çocuklara yüklenen sosyal roller 

incelendiğinde, kızların sosyal uyum düzeylerinin daha yüksek, kendilerini sözel 

olarak ifade edebilme ve iletiĢime geçebilme becerilerinin erkeklere göre daha 

geliĢmiĢ olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır (Akkök, 1999; Beyaztürk, Anlıak ve 

Dinçer, 2007; Gültekin, 2008; KağıtçıbaĢı, 1970).  Erkek çocuklarında ise fiziksel 

etkinlik ve saldırganlık düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, 

biyolojik faktörler içerisinde incelendiğinde de, kız ve erkek çocuklarının 
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davranıĢları ile duygusal süreçlerine etkisi olduğu düĢünülen iki önemli bulguya 

rastlanılmaktadır. Bu bulgulardan ilki cinsiyet hormonlarının cinsel iĢlevsellik ve 

saldırganlıkla iliĢkili olduğu yönünde açıklanırken, ikincisi ise beynin bazı 

bölgelerinde cinsiyete iliĢkin olan farklılıklarla ilgili olması yönünde ifade 

edilmektedir (Kaplan, 1974). Ġlgili yazına yönelik elde edilen tüm bu bilgiler birlikte 

değerlendirildiğinde, erkek çocuklarının sosyal uyum becerilerinin kız çocuklarına 

göre daha zayıf olmasından dolayı, sosyal çevresi ve ailesi tarafından daha fazla 

engellenme yaĢayarak aile içi bağların zayıfladığı ve toplumdan soyutlandığını 

düĢünmektedir. Bu durum sonucunda erkek çocuklarının kız çocuklarına göre 

geleceğini ve çevresini olumsuz olarak değerlendirerek daha fazla umutsuzluk 

yaĢadığı görülmektedir (Düzgün ve Hayalioğlu, 2006; Spence, 1983; Sucuoğlu ve 

Çiftçi, 2003; Tanrıöver, Kaya, Tüzün ve AydoğmuĢ, 1992; Tekin ve Filiz, 2008; 

Tümkaya, Aybek ve Çelik, 2010). 

 

4.3.4. Kız ve Erkek Çocukların ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Puanlarına Göre 

KarĢılaĢtırılması  

Depresyonu yordayıcı değiĢkenlerden bir diğeri olarak ele alınan öğrenilmiĢ 

çaresizlik düzeyini belirlemek amacıyla uygulanmıĢ olan Çocuklar için Yükleme 

Biçimi Ölçeği puan ortalamalarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucu ise, erkek çocuklarının 

öğrenilmiĢ çaresizlik toplam puanlarının kız çocuklarının toplam öğrenilmiĢ 

çaresizlik puanlarından daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu bulguya iliĢkin 

yapılan diğer araĢtırmalar gözden geçirildiğinde, erkek çocuklarının içinde yetiĢtiği 
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sosyo-kültürel ortamda, kendilerine yüklenen sosyal sorumlulukların öğrenilmiĢ 

çaresizlikle iliĢkili olduğu yönünde açıklandığı görülmektedir (Avcı, 1992; Poyraz, 

1999; Steenbergen ve Greenber, 1990). 

Bu bulguyu doğrular nitelikte olan ve Polat (1986) tarafından Diyarbakır ilinde 

yapılan araĢtırma incelendiğinde, erkek çocuklarının kız çocuklarına göre öğrenilmiĢ 

çaresizlik düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır. BaĢka bir 

sosyo-kültürel etkiyi yansıtır nitelikte olan ve Cananoğlu (2011) tarafından Adana‟da 

yapılmıĢ bulunan araĢtırmada ise Adana iline özgü sosyo-kültürel aile yapısı 

içerisinde erkek çocuklarının yaĢından önce erken sosyal sorumluluklar 

kazanmalarının beklenilmesi nedeniyle daha fazla öğrenilmiĢ çaresizlik yaĢadıkları 

ifade edilmektedir. Birçok araĢtırmaya konu olan sosyo-kültürel yapıyla iliĢkili olan 

erkek çocuklarındaki öğrenilmiĢ çaresizlik düzeyinin kız çocuklarına göre daha 

yüksek düzeyde olması sonucu baĢka araĢtırma bulgularıyla da tutarlılık 

göstermektedir (Aydın, 1985; Gündoğdu, 1994; Oluklu, 1997; UzbaĢ, 1998).  

4.3.5. Kız ve Erkek Çocukların Depresyon Puanlarına Göre KarĢılaĢtırılması   

AraĢtırmanın yordanan değiĢkeni olarak incelenen depresyon puanları 

ortalamalarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda grup ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir.   

Sosyo-kültürel yapıyla iliĢkili olarak açıklanan kız ve erkek çocuklarındaki 

öğrenilmiĢ çaresizlik ile umutsuzluk düzeylerindeki farklılığa karĢın cinsiyetin 
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depresyon belirtileri üzerinde bir etkisi olmadığı yönünde elde edilen bu sonucun 

önemli bir bulgu olduğu düĢünülmektedir. Cinsiyet ve depresyon arasındaki iliĢkiyi 

belirlemek üzere yapılan diğer araĢtırma sonuçları incelendiğinde, özellikle klinik 

ortamlardan seçilmeyen örneklemi oluĢturan bireylerin cinsiyete göre depresyon 

belirtileri göstermesinde farklılık olup olmadığına iliĢkin çeliĢkilerin bulunduğu 

görülmektedir (Dökmen, 1997). Literatür taramalarında Broomberger ve Mathews‟in 

(1996) yaptığı araĢtırmada kızların erkeklere göre daha depresif oldukları yönünde 

bulgulardan söz edilebildiği gibi, depresyon belirtilerinin cinsiyete göre farklılık 

göstermediğine iliĢkin araĢtırma bulgularına da sıklıkla rastlanıldığı görülmektedir 

(Weelde, Silvern ve Hodges, 1994).  

Önemli bir bulgu olarak değerlendirilmesi gerektiği düĢünülen bu bilgi, araĢtırmadan 

elde edilen diğer sonuçlarla karĢılaĢtırıldığında, depresyonun yordanmasında büyük 

rol oynayan öğrenilmiĢ çaresizlik ve umutsuzluk yaĢama düzeylerinin cinsiyete göre 

farklılık göstermesiyle dolaylı olarak açıklanabilmektedir. Sosyo-demografik 

özellikler ile depresyon belirtileri arasındaki iliĢkiye yönelik bulgular incelendiğinde, 

sosyo-ekonomik ve kültürel düzey ile depresyon arasında pozitif yönde anlamlı bir 

iliĢkinin olduğu sonucuna ulaĢıldığı hatırlanmaktadır. Bu durumda elde edilen 

bulgular ve bulguları açıklamaya yönelik bilgiler bir arada düĢünüldüğünde, depresif 

belirtiler ile iliĢkili bulunan sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyin öğrenilmiĢ 

çaresizlik ve umutsuzluk düzeyi ile iliĢkili olduğu gözlenmektedir. Bu durumda 

öğrenilmiĢ çaresizlik ve umutsuzluk düzeyinin cinsiyete göre bir farlılık gösterdiği 

görülürken, çocuklarda görülen depresif belirtilerin cinsiyete göre farklılık 

gösterebileceğine iliĢkin düĢüncelerinde öğrenilmiĢ çaresizlik ve umutsuzluk 

kavramları altında doğrudan değil ama dolaylı olarak açıkladığı düĢünülmektedir.  
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Dolaylı olarak açıkladığının düĢünülmesi ise, depresyonun açıklanmasında iki 

önemli model olarak ortaya konulan ÖğrenilmiĢ Çaresizlik ve Umutsuzluk düzey 

puanlarının erkek çocuklarında kız çocuklarına göre daha yüksek olduğu sonucunun 

incelenmesinden kaynaklanmaktadır. AraĢtırma bulguları doğrultusunda ileri sürülen 

bu görüĢ, ġekil 4.1‟de ĢemalaĢtırılarak daha somut bir Ģekilde açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Ġleri sürülen modelde sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyin öğrenilmiĢ 

çaresizlik, umutsuzluk ve depresyon belirtileri ile iliĢkisi olduğu koyu renkli oklarla 

gösterilmiĢ bulunmaktadır. ÖğrenilmiĢ çaresizlik ve umutsuzluk düzeyinin cinsiyete 

göre farklılık gösterdiği ve bu düzeyin erkeklerde kızlara göre daha yüksek olduğu 

yine koyu renkli oklarla yansıtılmaktadır. Bununla birlikte depresyonu açıklayan 

modellerin cinsiyete göre farklılık göstermesi göz önünde tutularak erkek 

çocuklarında depresif yakınmaların daha fazla olabileceği yönündeki görüĢün kesik 

oklarla belirtildiği görülmektedir. 
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ġekil 4.1. Depresyon Belirtilerinin Cinsiyete Göre Farklılık Göstermesini Dolaylı Olarak Açıklayan Model 
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4.4. Önerilen Kavramsal Model ve Bu Modeli Temel Alarak Yürütülen 

Regresyon Analizi Sonuçlarının TartıĢılması 

Bu çalıĢmanın temel amacı, 9-12 yaĢ arası çocuklarda algılanan anne-baba tutumu, 

yaĢanmıĢ olumsuz olaylar, öğrenilmiĢ çaresizlik ve umutsuzluğun depresyon 

belirtileri üzerindeki rolünün incelenmesidir. Bu tür bir incelemenin yapılabilmesi 

için sağlam kuramsal temellere dayalı bir kavramsal modelin oluĢturulmasına öncelik 

verilmiĢtir. ġimdiye kadarki yazın gözden geçirildiğinde, çocuklarda görülen 

depresyon belirtilerinin araĢtırmada yer alan değiĢkenlerle ayrı ayrı iliĢkisel 

durumlarının incelendiği dikkat çekmektedir. Bu durum göz önünde 

bulundurulduğunda, araĢtırmada yer alan değiĢkenlerin her birinin birbiriyle anlamlı 

iliĢki içerisinde olduğuna yönelik kuramsal bilgiler dikkate alınmıĢ ve bu 

değiĢkenlerin bir arada incelenmesinin literatüre katkı sağlayacağı düĢünülmüĢtür. 

Ġlk olarak depresyonun açıklanmasında önemli rol oynayan öğrenilmiĢ çaresizlik ve 

umutsuzluk bağımlı değiĢken olarak analize sokulup, diğer değiĢkenlerin öğrenilmiĢ 

çaresizlik ve umutsuzluğu ne düzeyde yordadığı incelenmiĢ bulunmaktadır. Daha 

sonrasında ise, anne-baba tutumları, yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı, öğrenilmiĢ 

çaresizliğe iliĢkin nedensel yüklemeler ile umutsuzluğun depresyon belirtilerini ne 

düzeyde yordadığı incelenerek, bu değiĢkenlerin depresyon belirtileri üzerindeki 

rolleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bu rollere etkisi olabileceği düĢünülen sosyo-demografik özelliklerinde (çocuğun 

yaĢ, anne-baba eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey) yordayıcı ve yordanan 

değiĢkenler arasındaki iliĢkinin incelenmesi gerektiği üzerine durulmuĢtur. Bu 

nedenle öne sürülen modelin ilk bloğunda sosyo-demografik değiĢkenler yer almakta 
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olup, diğer bloklarda ise sırasıyla olumsuz yaĢam olayları sıklığı, algılanan anne-

baba tutumları (Anne-Baba Tutum Ölçeği‟nin alt boyutları), öğrenilmiĢ çaresizlik 

(Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nin alt boyutları) ve çocuğun umutsuzluk 

düzeyi yer alarak beĢ blok halinde analize sokulmuĢtur.  

Depresyonun geliĢiminde önemli rol oynayan öğrenilmiĢ çaresizlik ve umutsuzluk 

düzeyinin bağımlı değiĢken olarak ele alındığı analizlerde ise ilk üç blokta sırasıyla 

sosyo-demografik değiĢkenler, yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı ve algılanan anne-

baba tutumları (Anne-Baba Tutum Ölçeği‟nin alt boyutları) yer almaktadır. 

ÖğrenilmiĢ çaresizliğin bağımlı değiĢken olarak ele alındığı modelin dördüncü ve 

son bloğunda Beck Umutsuzluk Ölçeği alt boyutları analize sokulurken, 

umutsuzluğun bağımlı değiĢken olarak ele alındığı modelin dördüncü ve son 

bloğunda ise Çocuklar için Yükleme Biçimi Ölçeği‟nin alt boyutları analize 

sokulmuĢ olup, yordayıcı değiĢkenlerin bağımsız değiĢkenler üzerindeki rolleri 

incelenmiĢ bulunmaktadır.  

Bu bölümde 9-12 yaĢ arası çocuklardaki öğrenilmiĢ çaresizlik, umutsuzluk ve 

depresyon belirtilerini yordayıcı değiĢkenlere iliĢkin elde edilen bulgular sırasıyla 

ayrı ayrı tartıĢılacaktır. 
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4.4.1. Çocuklarda ÖğrenilmiĢ Çaresizliğin Yordanması 

9-12 yaĢ arası çocuklarda, demografik özellikler, yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı, 

algılanan anne-baba tutumu ve umutsuzluğun öğrenilmiĢ çaresizliği ne düzeyde 

yordadığını değerlendirebilmek amacıyla yapılan hiyerarĢik regresyon analizi 

sonucuna göre, öne sürülen modelin çocukların öğrenilmiĢ çaresizlik düzeyindeki 

varyansın %26‟sını açıklamaktadır.  

ÖğrenilmiĢ çaresizliğin sosyo-demografik değiĢkenler (çocuğun yaĢı, anne-baba 

eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey) tarafından yordanma durumunu test etmek 

için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı olmasına karĢın sosyo-

demografik değiĢkenlerin öğrenilmiĢ çaresizliği tek baĢına yordamadığı 

görülmektedir.  

Modelin ikinci bloğunda yer alan olumsuz yaĢam olayları sıklığının öğrenilmiĢ 

çaresizliği anlamlı düzeyde yordadığı gözlenmektedir. Depresyonun GeliĢiminde 

ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Modeli‟ne göre olumsuz yaĢam olayları sonucunda çocuk 

baĢarısızlık duygusunu yoğun olarak yaĢamaya baĢlamaktadır. Bunun sonucunda 

çocuk, baĢaramayacağını düĢünerek benzer olumsuz olaylarla karĢılaĢtığında uygun 

yerde yapması gereken davranıĢtan kaçınmakta ve kaçınma davranıĢı da çocukta 

„„Ben baĢaramam, ben beceriksizim, ben acizim” gibi kendilik algısına iliĢkin 

olumsuz düĢünceleri pekiĢtirmektedir. Bu düĢüncelerin yoğun olarak yaĢanması 

sonucunda ise çocuk, olumsuz olaylar karĢısında çaresiz olduğunu ve kendisine 

kimsenin yardım edemeyeceğini öğrenmiĢ olmaktadır. Bu nedenle yaĢanmıĢ olumsuz 

olayların sıklığı, öğrenilmiĢ çaresizliğin yaĢanmasında önemli bir rol oynamaktadır 

(Abramson ve ark, 1989, Seligman ve Peterson, 1987).  
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Öne sürülen modelin üçüncü bloğunda yer alan anne-baba tutumunun çocuklardaki 

depresyon belirtilerini anlamlı düzeyde yordadığı gözlenmektedir. Ġncelenen Anne-

Baba Tutum Ölçeği‟nin alt ölçekleri içinde yer alan Anne Kabul-Ġlgi ve Anne 

Psikolojik Özerklik alt boyutlarının öğrenilmiĢ çaresizliği doğrudan yordadığı 

görülmektedir. Annesi tarafından kabul gördüğünü hisseden, annesinin kendisinin 

baĢarıları ve baĢarısızlıklarıyla ilgilendiğini düĢünen ve kendisini ifade etmesi için 

annenin çaba sarf ettiğini gören çocuk özgüveni yüksek ve kendilik algısına iliĢkin 

olumlu düĢüncelere hakimdir (Ersever, 1993). Bu durum, çocuk ile anne arasında 

kurulun sağlıklı bir iliĢkiyi de yansıtmaktadır. Anne ve çocuk arasında sağlıklı bir 

iliĢki geliĢtirilemediğinde ise, çocuk duygu ve düĢüncelerini ifade etmek yerine içe 

kapanmayı tercih etmekte, beceri ve yeteneklerini kullanmaktan kaçınmaktadır 

(Cardinali, D‟allura, 2001). Bunun nedeni ise özellikle araĢtırmanın örnekleminde 

sınırlandırılan 9-12 yaĢ arası dönemin “çalıĢıp baĢarılı olmaya karĢı aĢağılık duygusu 

geliĢtirme” evresi özellikleri ile de açıklanabilmektedir (Erikson, 1984). Bu dönem 

içerisinde çocuk, baĢarılarının önce anne ve babası tarafından daha sonra ise sosyal 

çevresindeki kiĢiler tarafından desteklenmesini beklemektedir. Bununla birlikte 

çocuk, baĢarısızlığa uğradığında da karĢılaĢtığı sorunu nasıl çözmesi gerektiği 

yönünde çözümler aramakta, ailesi ve yakın çevresindeki kiĢiler tarafından (örneğin 

öğretmen, arkadaĢ, akraba vs.) yönlendirilmeyi beklemektedir (Gökçe, 1996, 

Hortaçsu, 2003). Bu nedenle çocuk, öncelikle annesinden gerekli ilgi ve desteği 

göremediğinde annesinin kendi duygu, düĢünce ve yaĢam deneyimlerine karĢı ilgisiz 

olduğunu düĢünmektedir. Böylece çocuk annesinin kendisini ifade etmesinde 

yardımcı olmadığını ve hiç çaba harcamadığını görerek kendini aileden ve sosyal 

çevreden soyutlamakta, pasif davranıĢlarda bulunabilmekte, kendisini çaresiz 
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hissetmekte ve kimsenin kendisine yardım edemeyeceğini ya da etmediğini 

düĢünmektedir (Anderson ve ark., 1983).  

Son olarak modelin dördüncü bloğunda yer alan umutsuzluğun öğrenilmiĢ çaresizliği 

anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nin 

incelen alt boyutları içinde yer alan Geleceğe Yönelik Duygular ve Güdü Kaybı alt 

boyutlarının doğrudan öğrenilmiĢ çaresizliği yordadığı görülmektedir. ÖğrenilmiĢ 

Çaresizlik Kuramı‟nın yeniden gözden geçirilmesi ile bireylen geleceğe yönelik 

duygularında umudun azalması, geleceği olumsuz değerlendirme ve herhangi baĢarı 

odaklı bir davranıĢı yerine getirebilmesi için gerekli motivasyonun azalması 

sonucunda birey kendisine baĢarısızlığı ve acizliği öğretmiĢ bulunmaktadır. 

Regresyon analizinden elde edilen bu sonuç Depresyonun ÖğrenilmiĢ Çaresizlik 

Modeli ve Umutsuzluk Modeli ile açıklanabilmektedir (Abramson ve ark., 1989). 

Analizler sonucunda ortaya çıkan bulguları daha iyi somutlaĢtırabilmek için 9-12 yaĢ 

arası çocuklarda öğrenilmiĢ çaresizlik düzeyini yordayıcı değiĢkenler yeniden 

çizilerek ġekil 4.2‟de sunulmuĢ bulunmaktadır. Analiz sonuçlarından elde edilen 

bulgular doğrultusunda ġekil 4.2 incelendiğinde ana değiĢkenler altında yer alan 

koyu renkle belirtilmiĢ ve öğrenilmiĢ çaresizlik ile aralarındaki iliĢkinin kesik oklarla 

gösterildiği değiĢkenlerin öğrenilmiĢ çaresizliği yordayıcı güce sahip olduğu 

görülmektedir. Koyu renkle çizilmiĢ oklar ile gösterilen ana değiĢkenler ise, 

öğrenilmiĢ çaresizliğin yordanmasında anlamlı rol oynadıklarını ifade etmektedir. 
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ġekil 4.2. ÖğrenilmiĢ Çaresizliğin Yordanmasında Anlamlı Rol Alan DeğiĢkenler 
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Sosyo-Demografik Özellikler 

 YaĢ 

 Anne Eğitim Düzeyi 

 Baba Eğitim Düzeyi 
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Olumsuz YaĢam Olayları 
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Algılanan Anne Tutumu    Algılanan Baba  Tutumu                       
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Umutsuzluk 

 Gelecek Beklentisi 
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4.4.2. Çocuklarda Umutsuzluğun Yordanması 

9-12 yaĢ arası çocuklarda, demografik özellikler, yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı, 

algılanan anne-baba tutumu ve öğrenilmiĢ çaresizliğin umutsuzluğu ne düzeyde 

yordadığını değerlendirebilmek amacıyla yapılan hiyerarĢik regresyon analizine 

göre, öne sürülen modelin çocukların umutsuzluk düzeyindeki varyansın  % 26‟sını 

açıklamaktadır.  

Umutsuzluğun sosyo-demografik değiĢkenler tarafından yordanma durumunu test 

etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı olmasına karĢın 

sosyo-demografik değiĢkenlerin umutsuzluk düzeyini tek baĢına yordamadığı 

görülmektedir.  

Modelin ikinci bloğu, yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığını yansıtmaktadır. Bu 

değiĢkenin çocuklarda umutsuzluğu anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıĢtır. 

Çocuğun deneyimlediği olumsuz yaĢam olaylarının sıklığı arttıkça, çocuğun 

kendisine ve çevresine karĢı algılarında da olumsuz yönde bozulmaların olduğu 

görülmektedir. Öncelikle kendilik algısında ve yaĢamını kontrol etme algısındaki 

bozulmaların oluĢması çocuğun geleceğe karĢı umut içerikli duygu ve düĢüncelerini 

de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumda çocuk olumsuz olayların sonuçları ile 

baĢa çıkabilmede kendisini yeteneksiz ve beceriksiz olarak değerlendirirken, bir 

yandan da olumsuz yaĢam olaylarının etkilerini en aza indirgeme ya da bu tür 

olayları engellemeye iliĢkin çevresinde olup bitenleri kontrol altına almada yetersiz 

kaldığını düĢünmektedir (Abramson ve ark., 1989).  
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Abramson ve arkadaĢlarının (1989) Depresyonun Umutsuzluk Modeline göre 

Depresyondan Çıkmanın Nedensel Zincirine ĠliĢkin Modelinde desteklediği bu 

sonuç, olumsuz yaĢam olaylarının arttıkça umutsuzluğun da arttığını yansıtmaktadır. 

Öne sürülen modelin üçüncü bloğunda yer alan algılanan anne-baba tutumunun 

çocuklardaki umutsuzluğu anlamlı düzeyde yordadığı gözlenmektedir. Ġncelenen 

anne-baba tutumlarının alt ölçekleri içinde yer alan Anne Kabul-Ġlgi boyutunun 

umutsuzluğun yordanmasında çok önemli bir değiĢken olduğu anlaĢılmaktadır. Bu 

durum, çocuğun annesinin kendisini ailenin ayrı bir üyesi kabul ederek, duygu ve 

düĢüncelerinin önemsendiği, baĢarı, beceri ve sorunları ile ilgilendiğine iliĢkin 

algılarını yansıtan Anne Kabul-Ġlgi boyutunun çocuklardaki umutsuzluk düzeyi ile 

doğrudan iliĢkili olduğunu göstermektedir. Bebeklik dönemi içerisinde ilk sosyal 

iliĢkilerin anne ile geliĢtirilmeye baĢlanması nedeniyle, anne tarafından kabul görme 

ve annenin kendisi ile ilgilendiğini düĢünmesinin çocuğun özgüven geliĢimini 

doğrudan etkilemektedir (Elmacıoğulu, 2003; Öcel, 2002). Sağlıklı bir özgüven 

geliĢtirebilen çocuk, problemlerle karĢılaĢtığında çözüm yolları aramaya yönelmekte 

ya da baĢarısız olduğunda çevresindeki kiĢilerden çekinmeden yardım 

isteyebilmektedir. Bununla birlikte annesi tarafından desteklenen ve anne ile sağlıklı 

iliĢkiler kurabilen çocuklar sağlıklı bir özgüven geliĢtirmekte olup, kendi yetenek ve 

baĢarılarının farkındalığı ile problem çözme becerilerini de geliĢtirebilmektedir 

(Gültekin, 2008; Yavuzer, 1993). Böylece olumsuz bir yaĢam olayı ile karĢılaĢtığında 

bu olayın sonuçlarını engelleyemese bile daha sonra buna benzer sorunlarla nasıl 

baĢa çıkması gerektiğini öğrenmiĢ olmaktadır. Bu durumda çocuğun kendilik 

algısında ve yaĢamını kontrol edebilme algısında çarpıtmalar olmamaktadır. 

Olumsuz bir yaĢam olayı karĢısında annesi tarafından duygusal olarak 

desteklendiğini ve annesinin kendi baĢarı, beceri ya da problemleri ile ilgilendiğini 
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bilen çocuk kendini toplumdan soyutlama ya da problemi çözmeye yarayan bir 

davranıĢı yapmaktan da kaçınmamaktadır (Seligman, 2007).  

Son olarak, modelin dördüncü bloğunda yer alan öğrenilmiĢ çaresizliğin çocuklarda 

umutsuzluğu anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıĢtır. Ġncelenen Çocuklar için 

Yükleme Biçimi Ölçeği‟nin alt ölçekleri arasında yer alan DeğiĢmez-DeğiĢebilir 

Nedensel Yükleme alt boyutunun umutsuzluğun yordanmasında önemli bir değiĢken 

olduğu anlaĢılmaktadır. Çocukların yaĢamlarını kontrol etmedeki algılarının 

bozulmasıyla umutsuzluğun arttığını yansıtan bu sonuç, çocukların yaĢamıĢ oldukları 

olayların olumsuz sonuçlarının yaĢamları boyunca değiĢtiremeyecekleri olumsuz 

etkilerinin süreceğine inanması sonucunda geleceğe karĢı da umutsuz duygu ve 

düĢüncelerin arttığı yönünde açıklanabilmektedir (Abramson ve ark., 1989). 

Analizler sonucunda ortaya çıkan bulguları daha iyi somutlaĢtırabilmek için 

çocuklarda umutsuzluk düzeyini yordayıcı değiĢkenler yeniden çizilerek ġekil 4.3‟de 

sunulmuĢ bulunmaktadır. Analiz sonuçlarından elde edilen bulgular doğrultusunda 

ġekil 4.3 incelendiğinde ana değiĢkenler altında yer alan koyu renkle belirtilmiĢ ve 

umutsuzluk ile aralarındaki iliĢkinin kesik oklarla gösterildiği değiĢkenlerin 

umutsuzluğu yordayıcı güce sahip olduğu görülmektedir. Koyu renkle çizilmiĢ oklar 

ile gösterilen ana değiĢkenler ise, umutsuzluğun yordanmasında anlamlı rol 

oynadıklarını ifade etmektedir. 
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ġekil 4.3. Umutsuzluğun Yordanmasında Anlamlı Rol Alan DeğiĢkenler 
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4.4.3. Çocuklarda Depresyon Belirtilerinin Yordanması 

9-12 yaĢ arası çocuklarda, demografik özellikler, yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı, 

algılanan anne-baba tutumu, öğrenilmiĢ çaresizlik ve umutsuzluğun depresyon 

belirtilerini ne düzeyde yordadığını değerlendirebilmek amacıyla yapılan hiyerarĢik 

regresyon analizi sonucuna göre, öne sürülen modelin çocukların depresyon 

belirtilerindeki varyansın %9‟unu açıklamaktadır. AraĢtırmanın örnekleminin klinik 

alan yerine sosyal popülasyon içerisinden seçilmesinin araĢtırmanın temel 

değiĢkenleri arasında anlamlı iliĢkilerin olmasına karĢın varyansın  %9 gibi düĢük bir 

değer ile açıklanmasına neden olmaktadır. 

Depresyon belirtilerinin sosyo-demografik değiĢkenler tarafından yordanma 

durumunu test etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı 

olmasına karĢın sosyo-demografik değiĢkenlerin depresyon düzeyini tek baĢına 

yordamadığı görülmektedir.  

Modelin ikinci bloğunda yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı yer almaktadır. Bu 

değiĢkenin çocuklarda depresyon belirtilerini anlamlı düzeyde yordadığı 

saptanmıĢtır. Çocuğun yaĢamında olumsuz olayların sıklığının artması sonucunda 

olayların olumsuz etkileri çocuk tarafından olumsuz yönde değerlendirilmektedir. Bu 

olayların nedenlerini kontrol edemediğini ve sonuçlarını değiĢtiremeyeceğini 

düĢünen çocuk, bu olayların kendisine iliĢkin olumsuz etkileriyle baĢa çıkamaması 

durumunda depresif yakınmalarının arttığı görülmektedir. Kısa süre içerisinde birden 

çok olumsuz yaĢam olayı ile karĢı karĢıya kalmıĢ çocuk bu duruma karĢı sessiz 

kabulleniĢler göstermekte olup, kendisini değersiz, baĢarısız ve beceriksiz gibi 
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nitelendirerek çarpıtılmıĢ bu gibi olumsuz düĢüncelerin depresyon belirtileri ile 

iliĢkili olduğu görülmektedir (Cohen, 1984; Hovardaoğlu, 1986, MacLean, 1990).  

Öne sürülen modelin üçüncü bloğunda yer alan algılanan anne-baba tutumunun 

çocuklardaki depresyon belirtilerini anlamlı düzeyde yordadığı gözlenmektedir. 

Ġncelenen anne-baba tutumlarının alt ölçekleri içinde yer alan baba kabul-ilgi 

boyutunun depresyonun yordanmasında çok önemli bir değiĢken olduğu 

anlaĢılmaktadır. Bu durum, çocuğun babasının kendisini ailenin ayrı bir üyesi olarak 

kabul ederek, duygu ve düĢüncelerini önemsediği, baĢarı, beceri ve sorunları ile 

ilgilendiğine iliĢkin algılarını yansıtan baba kabul-ilgi boyutunun çocukların depresif 

yakınmaları ile doğrudan iliĢkili olduğunu göstermektedir.  

Özellikle Türk toplumunun sosyo-kültürel değerleri içerisinde ailenin güç simgesi 

olarak görülen baba, aile içerisinde kuralları ve sınırlı belirleyen otoriter bir model 

oluĢturmaktadır (KağıtçıbaĢı, 1981). Bununla birlikte babanın üstlendiği sosyal roller 

göz önünde bulundurulduğunda çocuğun bakımı ile ilgili sorumlulukların anne 

tarafından üstlenildiği görülmektedir. Ailenin geçimini sağlayabilmek için günün 

büyük bir kısmını iĢ yerinde geçiren babanın çocuğu ile arasında sağlıklı bir iliĢki 

geliĢtiremediği takdirde bu durumun çocuğun kendisini istenilmeyen, sevilmeyen, 

önemsenmeyen çocuk olarak algılamasına neden olduğu anlaĢılmaktadır (Dönmezer, 

1999; Polat, 1986; Saydam ve Gençöz, 2005; Yılmaz, 2001). Çocuğun doğumundan 

itibaren annesi ile daha yakın bir iliĢki geliĢtirebilmesi nedeniyle annesinin kendisine 

karĢı duygu ve düĢüncelerini daha kolay bir Ģekilde anlayan çocuğun aynı yakınlığı 

baba ile kuramaması sonucunda babası tarafından kabul görmediğini ve 

önemsenmediğini düĢünmektedir. Ailenin güç simgesi olarak görülen babanın ilgi, 

sevgi ve desteğini üzerinde hissedemeyen çocuk sağlıklı bir özgüven 
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geliĢtiremeyerek bu durumun çocuğun depresyon yaĢama riskini arttırdığı 

görülmektedir (Evrengöl, Canat ve Köker, 1992). 

Modelin dördüncü bloğunda yer alan öğrenilmiĢ çaresizliğin çocuklarda depresyon 

belirtilerini anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıĢ olup varyansın açıklanmasına ek 

bir katkı getirmediği görülmektedir. Elde edilen bu sonuç oldukça dikkate değer bir 

bulgudur ve aĢağıda depresyonun yordanmasında umutsuzluğun rolü açıklanarak 

tartıĢılacaktır.  

Son olarak modelin beĢinci bloğunda yer alan umutsuzluğun çocuklarda depresyon 

belirtilerini anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaĢılmıĢ bulunulmaktadır. Buradan 

çocuğun umutsuzluk düzeyinin arttıkça depresif yakınmalarının da arttığı 

anlaĢılmaktadır. Bunun sonucunda ilgili yazına iliĢkin literatür taramalarına 

bakıldığında, umutsuzluğun depresyonun birincil yordayıcıları arasında olduğuna 

yönelik yazında da çok sayıda araĢtırma bulunmaktadır. Ayrıca regresyon 

analizinden elde edilen bu bulgular Depresyonun Umutsuzluk Modeli kuramı ile de 

açıklanmakta olup, elde edilen sonuçların kuramsal bilgilerle de desteklendiği 

görülmektedir (Abramson ve ark., 1978; Beck, 1979).  

ÖğrenilmiĢ çaresizliğin ise çocuklarda depresyon belirtilerini yordamasına karĢın 

varyansın açıklanmasına ek bir katkı sağlamamasının nedeni ise depresif 

yakınmalara neden olan biliĢsel çarpıtmaların umutsuzluk kavramı ile daha açıklayıcı 

bir Ģekilde ifade edilebilmesinden kaynaklanmaktadır. Abramson ve arkadaĢları 

(1978) tarafından depresyonun geliĢiminde önemli rol oynadığı düĢünülen 

öğrenilmiĢ çaresizlik üzerine yapılan çalıĢmaların yaĢam olaylarını sadece neden-

sonuç iliĢkisi içerisinde değerlendirmenin depresyonu yeterli düzeyde açıklamadığı 
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sonucuna varılmıĢ bulunulmaktadır. Bunun üzerine Beck‟in biliĢsel kuramından 

esinlenen Abramson ve arkadaĢları (1978) öğrenilmiĢ çaresizlik ile depresyon 

arasındaki etkileĢimi yeniden gözden geçirerek Depresyonun Umutsuzluk Modelini 

ortaya koymuĢ bulunmaktadırlar. Böylece öğrenilmiĢ çaresizlik kuramı geniĢletilmiĢ 

olup bireylerin olayların neden ve sonuçlarına içsel, değiĢmez ve genel yüklemeler 

yaparak üç boyutta umutsuzluk yaĢamalarının depresyon belirtilerinin 

yordanmasında daha büyük bir role sahip olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır.                      

Bu durumda araĢtırmanın amacına iliĢkin yapılan regresyon analizi sonuçları 

incelendiğinde de depresyon belirtilerinin yordanmasında öğrenilmiĢ çaresizliğin 

rolünün olduğu, ancak depresif yakınmaların umutsuzluk kavramı ile daha iyi 

açıklanabildiği sonucuna varılmıĢ bulunulmaktadır. Bunun sonucunda elde edilen 

bulguların kuramsal modellerle de desteklendiği görülmektedir. (Abramson ve ark., 

1978, Seligman, 1975). 

Analizler sonucunda ortaya çıkan bulguları daha iyi somutlaĢtırabilmek için 9-12 yaĢ 

arası çocuklarda görülen depresyon belirtilerini yordayıcı değiĢkenler yeniden 

çizilerek ġekil 4.4‟de sunulmuĢ bulunmaktadır. Analiz sonuçlarından elde edilen 

bulgular doğrultusunda ġekil 4.4 incelendiğinde ana değiĢkenler altında yer alan 

koyu renkle belirtilmiĢ ve depresyon ile aralarındaki iliĢkinin kesik oklarla 

gösterildiği değiĢkenlerin depresyonu yordayıcı güce sahip olduğu görülmektedir. 

Koyu renkle çizilmiĢ oklar ile gösterilen ana değiĢkenler ise, depresyon belirtilerinin 

yordanmasında anlamlı rol oynadıklarını ifade etmektedir. 
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ġekil 4.4. Depresyon Belirtilerinin Yordanmasında Anlamlı Rol Alan DeğiĢkenler 
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4.5. AraĢtırmanın Doğurguları  

Psiko-sosyal geliĢim evrelerinden çalıĢıp baĢarılı olmaya karĢı aĢağılık duygusunu 

geliĢtirme süreci içerisinde incelenmiĢ bulunan depresyon belirtilerini yordayıcı 

değiĢkenlerin, çocuğun geliĢimi üzerinde önemli rol oynadığı görülmektedir.  Bu 

nedenle çocuğun ailesi ve sosyal çevresinden ihtiyaç duyduğu desteğin ve takdir 

edilmenin görülemediği süre içerisinde baĢarısızlığa karĢı kabullenici bir yaklaĢım 

gösteren çocukta bu durum, aĢağılık duygusunun geliĢmesine neden olarak depresif 

yakınmaların ortaya çıkma riskini arttırmaktadır (Erikson, 1984). Bu araĢtırmadan 

elde edilen bulgular incelendiğinde, çocukların anne-babaları tarafından yeterli 

düzeyde destek ve ilgi göremedikleri takdirde depresyon belirtilerinin arttığına iliĢkin 

sonuçlara ulaĢılmaktadır. Bununla birlikte çocuğun içinde bulunduğu geliĢimsel 

evrenin özellikleri dikkate alınarak yapılan araĢtırmada, anne ve babalarından yeterli 

düzeyde algılanamayan destek, ilgi ve sevginin araĢtırma örneklemi içersinde yer 

alan tüm çocuklar üzerinde benzer etkileri olduğu görülmektedir. ÇalıĢmada öne 

sürülen model doğrultusunda yapılan analizler, çocuklarda görülen depresyon 

belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olan durumların ve risk etmenlerinin 

somutlaĢtırılarak ilgili yazın bilgileri ile de desteklenip bu nedenlerin daha iyi 

anlaĢılmasını sağlamaktadır. Çocuklarda depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasına 

neden olan etkenlerin bazıları sosyo-demografik değiĢkenler (anne-baba eğitim 

düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey) gibi değiĢtirilmesi olanaklı olmayan durumları 

içerdiği görülmektedir. Buna karĢın, araĢtırmadan elde edilen bulgular, depresyon 

belirtilerini yordadığı düĢünülen diğer etkenlerin ortadan kaldırılması ya da en aza 

indirgenmesinin olanaklı olduğunu yansıtmaktadır. Bu durumda, çocukların aĢağılık 

duygusu geliĢtirmeye karĢı risk altında oldukları bu dönem içerisinde sağlıklı anne-
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baba tutumlarının çocuklara yansıtılarak anne-babaları tarafından algılanan desteğin 

olumlu arkadaĢ iliĢkileri, sosyal iliĢkiler ve eğitim hayatındaki baĢarılarıyla takdir 

edilmesinin depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasının önlenmesinde de yararlı 

olabileceği görülmektedir. Velioğlu ve Peker (1989) gibi diğer araĢtırmacılarında 

belirttiği üzere, çocukların anne-babalarından alması gereken ve çocuklukta birincil 

gereksinim olarak tanımlanan sevginin çocuğa verilmemesi ya da çocuğun bu sevgiyi 

yeterli düzeyde hissedememiĢ olması sonucunda, bu çocukların depresyon yaĢamaya 

yatkın oldukları görülmektedir. Bu nedenle, çocuğun psiko-sosyal geliĢimi içerisinde 

önemli rol oynayan sevilme, korunma, kendini ifade edebilme, önemsendiğini 

düĢünme ve akademik yaĢamı ile sosyal iliĢkilerindeki baĢarılarının takdir edildiğini 

hissedebilmeye iliĢkin duygu ve düĢüncelerinin olumlu yönde geliĢebilmesi için 

aileye yönelik çalıĢmaların arttırılması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Öncelikle 

çocuğun ailesinden beklediği desteği görebilmesini kolaylaĢtırmak amacıyla, anne-

babaların çocuğun psiko-sosyal geliĢimi üzerine bilinçlendirilmesi ve sağlıklı 

tutumlar geliĢtirebilmesi için aile bilgilendirme çalıĢmalarının yapılmasının önemine 

dikkat çekilmektedir. Çocukların duygusal yaĢamlarına iliĢkin sorunlarıyla baĢa 

çıkabilmesine iliĢkin akademik eğitimi içerisinde çocuklara sağlanan rehberlik 

hizmetlerinin de önemi büyük yer tutmaktadır.  

YapılmıĢ olan araĢtırma bulguları incelendiğinde, ilk olarak anne ve babasından daha 

sonra ise sosyal çevresinden gerekli ilgi ve desteği üzerinde hissedemeyen çocuğun 

daha sık olumsuz yaĢam olayları ile karĢılaĢtığı görülmektedir.  Bu nedenle yaĢanmıĢ 

olumsuz olayların sıklığının depresyon belirtilerinin yordanmasında ki rolü oldukça 

önemlidir. Çocuk beklenmedik bir olumsuz olay ile karĢılaĢtığında, olayların kendisi 

üzerindeki etkisini olumsuz duygu ve düĢünceleriyle dıĢarı yansıtmaktadır.  
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Çocuğun olaylara yönelik olumsuz duygu ve düĢünceleri ise öfke, moral bozukluğu, 

değersizlik ve baĢarısızlık hissi, özgüveninin kaybedilmesi, çaresizlik düĢünceleri ve 

umutsuzluk düzeyinde artma olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yapılan pek çok 

araĢtırma olumsuz yaĢam olaylarıyla depresyon arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

sonucunu ortaya koymaktadır (Kashani ve Sherman, 1988; Miller, 2002; Usta, 2004; 

Yılmaz, 2001). YaĢanmıĢ olumsuz olaylar sonucunda çarpıtılmıĢ neden-sonuç 

iliĢkilerinin kurulmasının, çocuğun kendisine ve sosyal çevresine iliĢkin olumsuz 

duygu-düĢünceler geliĢtirmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu olumsuz duygu ve 

düĢüncelerin çocuklarda görülen depresyon belirtileri üzerindeki etkisine 

bakıldığında, öğrenilmiĢ çaresizlik ve umutsuzluğun depresyon belirtilerini yordayıcı 

özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. AraĢtırmadan sağlanan bulgular, çocuğun 

ailesi tarafından ilgi, destek ve sevginin yeterli düzeyde görülememesinin çocuğun 

bireysel baĢarılarını ön plana çıkarmasında ketleyici bir yapıya sahip olduğunu 

düĢündürmektedir. Bu durum karĢısında özgüvenini yeterli düzeyde geliĢtiremeyen 

çocuk, duygu ve düĢüncelerini ifade etme yoksunluğu yaĢayarak kendisini 

engellenmiĢ hissetmektedir. Bu engellenme sonucunda ise, çocuk içinde bulunduğu 

durumunu felaketleĢtirmeye yönelerek, yaĢadığı olumsuz olayların nedenlerini 

kendisine yüklemektedir. Çocuğun olumsuz biliĢleri doğrultusunda olayların neden 

ve sonuçlarına yapmıĢ oldukları yüklemelerin olumsuz etkilerini yaĢamı üzerinde 

genelleĢtirerek içinde bulunduğu bu durumun değiĢmeyeceğini düĢünmektedir.  

Ersever (1993), çocuğun ilk baĢarma ve takdir edilme duygusunu aile içerisinde 

yaĢamasından dolayı çocuğun öğrenilmiĢ çaresizlik ve umutsuzluk yaĢamasında da 

en önemli etkenin algılanan anne-baba tutumları olduğunu belirtmektedir. Bu 

durumda çocuğun anne ve babasıyla birlikte geliĢtirmiĢ olduğu ebeveyn-çocuk 

iliĢkisine yönelik bağın sağlamlaĢtırılmasında ve aile üyelerinin birbirine iliĢkin 
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algılarının olumlu yönde geliĢmesine yardımcı olacağı düĢünülen aile terapisi 

çalıĢmalarının sosyal çalıĢma programları içerisinde arttırılmasının önemli olacağı 

düĢünülmektedir.  

YaĢam kalitesini önemli derecede etkileyen ve tedavi edilmediği sürece 

kendiliğinden düzelmeyen ciddi bir rahatsızlık olarak açıklanan depresyonun 

çocuğun biliĢsel, davranıĢsal ve sosyal yaĢamına iliĢkin olumsuz etkileri 

bulunmaktadır (Karaca ve AĢkın, 1996). YaĢam olaylarını ve içinde bulunduğu 

durumları olumsuzluk içerisinde değerlendiren depresif çocuk, olumsuz biliĢleri 

nedeniyle bilgi ve becerilerini sosyal yaĢam içerisinde kullanmaktan kaçınarak bu 

kaçınmanın çocuğun sosyal iliĢkilerinde ve akademik hayatında baĢarısız olmasına 

neden olduğu gözlenmektedir (Ersever, 1993).   

Depresyon belirtilerinin azalmasında yapılması uygun olduğu düĢünülen çalıĢmaların 

içerisinde, çocuğun depresif durumuna karĢı farkındalık kazanmasını sağlamanın da 

önemi üzerinde durularak biliĢsel-davranıĢçı terapilerin depresyon tedavisinde 

önemli rol oynadığı görülmektedir. Bununla birlikte karĢılaĢtığı sorunlar karĢısında 

problem çözebilme becerilerinin geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmaların depresyon 

belirtilerinin azalmasını sağlayıcı etkili bir yöntem olabileceği düĢünülmektedir. 

YapılmıĢ olan araĢtırmanın örnekleminde çok sayıda katılımcının yer alması 

araĢtırmada kullanılan ölçeklerin alt boyutlarının da incelenmesine olanak tanıyarak 

zengin içerikli sonuçlar elde edilmiĢ bulunmaktadır. 9-12 yaĢ arası çocuklarda 

depresyon belirtilerinin incelenmesinde çocuğun çalıĢma ve baĢarılı olmaya karĢı 

aĢağılık duygusu karmaĢasını yansıtan bu evrede, olumsuz algılar ve biliĢler 

geliĢtirmeye açık olan çocuğun öğrenilmiĢ çaresizlik ve umutsuzluk yaĢadığına 
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iliĢkin elde edilen diğer araĢtırma bulguları ise, Depresyonun Umutsuzluk ve 

ÖğrenilmiĢ Çaresizlik Modeli ile açıklanmaktadır (Abramson ve ark., 1978, 

Seligman, 1975). 

Bu araĢtırma depresyon belirtileri gösteren çocuklara uygulanacak psiko-sosyal 

desteğin, sosyal çevre düzenlemelerinin, kurumsal olarak alınabilecek önlemlerin ve 

anne-baba bilinçlendirme çalıĢmalarının hangi kapsamda yapılması gerektiğine 

yönelik bulgular ortaya koymaktadır. Depresyon belirtileri gösteren çocuklarla ve bu 

çocukların aileleri ile çalıĢılırken,  yapılan bireysel çalıĢmaların ve bir bütün olarak 

aileyle çalıĢmanın farklı yönlerde olumlu etkileri olduğu düĢünülmektedir. Anne-

babaların çocuğuna karĢı tutum ve davranıĢlarının ne yönde algılandığına iliĢkin 

farkındalık kazandırılmasını amaçlayan aile çalıĢmalarında çocuklar ile anne-babalar 

arasında duygu-düĢünce paylaĢımlarının artması sağlanarak ailenin iĢlevselliğinin 

sürdürülmesinde ve depresif tutumların azalmasında etkili bir yöntem olduğu 

gözlenmektedir. Sonuç olarak yapılan araĢtırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda depresyon belirtileri gösteren çocuklara iliĢkin psiko-eğitim, psiko-

sosyal destek, sosyal beceri eğitimi, biliĢsel-davranıĢçı terapi ve aile görüĢmelerinin 

uygun yaklaĢımlar olabileceği düĢünülmektedir.  
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4.6. AraĢtırmanın Sınırlılıkları ve Geleceğe Yönelik Öneriler 

9-12 yaĢ arası çocuklarda görülen depresyon belirtilerini yordayıcı değiĢkenlerin 

incelendiği bu araĢtırmanın sınırlılıklarına ve elde edilen bulgulardan yola çıkarak, 

ileride yapılacak araĢtırmalar için bazı önerilerde bulunmanın yararlı olacağı 

düĢünülmektedir. 

Bu çalıĢma, algılanan anne-baba tutumlarının, yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı, 

öğrenilmiĢ çaresizliğin ve umutsuzluğun çocuklarda depresyon belirtilerini yordayıcı 

rollerine iliĢkin bir model öne sürmektedir. AraĢtırma sonuçları, bu modelin söz 

konusu popülasyonda, depresyon belirtilerini yordayıcı değiĢkenlerin rollerine iliĢkin 

diğer araĢtırma bulguları ve kuramsal modellerle desteklenerek depresif 

yakınmaların nedenlerinin açıklanmasında literatüre katkı sağlamıĢ bulunmaktadır.  

Bu araĢtırmanın örneklemi Ġstanbul ili ile sınırlandırılmıĢ olup,  9-12 yaĢ arası 

çocuklarla sınırlandırılarak bu çocuklarda depresyon belirtilerini yordayıcı nedenler 

incelenmiĢtir. Örneklemin 9-12 yaĢ aralığı ile sınırlandırılmasının nedeni araĢtırma 

içerisinde kullanılan ölçeklerin 9 yaĢ ve üstü çocuklara uygulamaya uygun nitelikte 

olup, 12 yaĢ üstü çocukların araĢtırılmaya dahil edilmemesinin nedeni ise, ergenlik 

dönemi etkilerini kontrol edebilme olarak düĢünülmüĢtür. Çocukların yaĢ 

aralıklarının farklı kiĢilik geliĢim evrelerine denk gelmesi nedeniyle yapılan 

araĢtırmanın örnekleminin farklı yaĢ aralıklarındaki çocuklar, ergenler ve yetiĢkinler 

tarafından araĢtırmanın içine katılmasının farklı bulgular doğuracağı 

düĢünülmektedir.  

Çocukların algıladığı anne-baba tutumları çerçevesinde değinilen yetersiz düzeyde 

sevgi, ilgi, kabul ve destek görmenin depresyon belirtilerini yordayıcı rolü üzerinde 
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yapılan araĢtırma içerisine sosyal destek algısının eklenerek elde edilen bulguların 

farklı kuramlar içerisinde tartıĢılmasının araĢtırmadan elde edilen bulgulara yeni 

yaklaĢımlar sağlayacağı düĢünülmektedir.   

Bu araĢtırmanın bulguları, kullanılan ölçeklerin güvenirliği ve ölçtüğü değiĢkenler ile 

sınırlıdır. AraĢtırma içerisinde kullanılan Anne-Baba Tutum Ölçeği‟nin alt boyut 

puanlarına göre belirlenen anne-baba tutum çeĢitleri göz önünde bulundurulmayarak 

yalnızca çocuğun anne ve babasının kendisine yaklaĢımlarını ne yönde algıladığı ile 

ilgili bulgulara değinilmiĢ olup depresyon belirtileri ile arasındaki iliĢki sınanarak 

literatüre farklı bilgiler sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Dolayısıyla, yapılacak olan diğer 

araĢtırmalarda anne ve babaların da çocuklarına iliĢkin algılarının incelenmesinin 

önemli olacağı düĢünülmektedir. Bununla birlikte araĢtırmada depresyon 

belirtilerinin yordayıcı değiĢkenleri olarak incelenen yaĢanmıĢ olumsuz olayların, 

çocuklarda görülen diğer psikolojik rahatsızlıklarla iliĢkisi ele alınarak çocuklar 

üzerindeki etkilerine yönelik bulgulara ulaĢılması da literatüre katkı sağlayacaktır. 

Bu araĢtırmada, örneklem grubunun betimleyici özelliklerine iliĢkin daha fazla bilgi 

sunabilmek için, çocuklara anne-babalarının demografik özelliklerine iliĢkin sorular 

sorulmuĢ; ancak bu özellikler birer yordayıcı değiĢken olarak model içine 

alınmamıĢtır. Bundan sonraki çalıĢmalarda model içinde bu değiĢkenlere de yer 

verilmesi uygun görülmektedir. 

 

 



 
 

183 
 

Sonuç olarak, bu çalıĢma çeĢitli sınırlılıklarına karĢın, çocuklarda depresyon 

belirtilerinin yordanmasında algılanan anne-baba tutumu, yaĢanmıĢ olumsuz 

olayların sıklığı, öğrenilmiĢ çaresizlik ve umutsuzluğun rolüne iliĢkin literatüre 

katkıda bulunmaktadır. AraĢtırma sonuçlarından elde edilen bilgiler ise, depresyon 

belirtileri gösteren çocuklara yönelik psikolojik destek ile çocuklarda depresyon 

tedavisine yaklaĢımların planlanması konusunda önemli ipuçları sağlamaktadır. 
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ÖZET 

 

Çocuklarda görülen depresyon belirtilerinin çocuğun biliĢsel, duygusal, davranıĢsal 

ve fizyolojik bozukluklara neden olması sonucunda, araĢtırmacıları depresyonun 

nedenleri ile sonuçları üzerinde çalıĢmalar yapmaya yönlendirmiĢtir. Ġlgili yazına 

iliĢkin ulaĢılmıĢ olan çalıĢmalar tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde, depresyon 

belirtilerinin ortaya çıkmasında etkisi olduğu düĢünülen nedenler üzerinde önemle 

durulması gereken bir konu haline gelmiĢtir. Depresyonun ÖğrenilmiĢ Çaresizlik ve 

Umutsuzluk Kuramları ile anne-baba tutumlarına iliĢkin öne sürülen modeller bir 

arada ele alınarak, depresyonun sadece çocuk üzerinde olumsuz etkilerinin 

olmadığını, depresif yakınmaları olan çocukların aile içi iliĢkileri, sosyal yaĢamı, 

akademik baĢarıları, gelecekten beklentileri ve algıları üzerindeki olumsuz rolüne 

yönelik bulgularında büyük önem taĢıdığı sonucuna varılmıĢtır. 

Bu araĢtırmanın amacı, 9-12 yaĢ arası çocuklardaki depresyon belirtilerinin 

yordanmasında yaĢanmıĢ olumsuz olaylar, algılanan anne-baba tutumu, öğrenilmiĢ 

çaresizlik ve umutsuzluğun rolünün incelenmesidir. AraĢtırma kapsamında, 

çocuklarda depresyon belirtilerini yordayan değiĢkenler önceki kuramlar ve 

araĢtırmalara dayanılarak seçilmiĢ olup seçilen değiĢkenlerin birbiriyle aralarındaki 

iliĢkisel durumları incelenmiĢ bulunmaktadır. AraĢtırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda ise, yordayıcı değiĢkenler depresyon belirtilerinin görülmesinde 

anlamlı rol oynadıklarına iliĢkin bir model içerisinde sunularak açıklanmıĢtır. Bu 

model, çocuklarda depresyon belirtilerinin yordayıcıları olarak demografik özellikler, 

yaĢanmıĢ olumsuz olayların sıklığı, algılanan anne-baba tutumu, öğrenilmiĢ 

çaresizlik  ve umutsuzluğu içermektedir. AraĢtırmanın örneklemi 9-12 yaĢ arası 299 

kız, 300 erkek olmak üzere toplam 599 çocuktan oluĢmaktadır. Veriler öz-bildirim 

ölçekleri aracıyla toplanmıĢ bulunmaktadır.  
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Depresyon belirtileri puanlarının bağımlı değiĢken olarak ele alındığı analiz 

hiyerarĢik regresyon yöntemiyle yapılmıĢtır. Bu yöntemle modelde yer alan 

yordayıcı değiĢkenlerin depresyon belirtileri üzerindeki rolü incelenerek varyansa 

katkısına bakılmıĢtır. Elde edilen bulguların çocuklarla ve ailelerle çalıĢan 

psikologlar açısından önemli doğurguları olduğuna inanılmaktadır. AraĢtırmadan 

elde edilen bulguların depresyon belirtileri gösteren çocuklara yönelik psikolojik 

destek ve çocuklarda depresyon tedavisine yaklaĢımların planlanmasında önemli rol 

oynadığı düĢünülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Depresyon, ÖğrenilmiĢ Çaresizlik, Umutsuzluk, Algılanan Anne-Baba 

Tutumu 
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ABSTRACT 

 

Because depression in children has influenced cognitive, emotional, behavioral, and 

physical failures, the researches have investigated the reasons and outcomes of 

depression in children. If researches about depression has evaluated in historical 

context, it can be viewed that it is important to investigate the factors that would lead 

to depression. Based on evaluating jointly theories of learned helplessness and 

hopelessness, and models concerning parent attitudes related to depression, it can be 

concluded that besides influencing oneself of children, depression has also play 

important role in children‟s domestic relationships, social life, academic successes, 

expectations from future, and perceptions of future.  

The purpose of this study is to examine the role of negative life events, perceived 

parents attitudes, learned helplessness, and hopelessness in predicting symptoms of 

depression in children with 9-12-year olds children. Correlations among variables 

chosen based on previous researches and theories were examined in the extent of 

research. It was investigated using regression model whether or not predictive 

variables have play significant role in symptoms with depression. The regression 

model included demographic characteristics, frequency of negative life events, 

perceived parents attitudes, learned helplessness and hopelessness. The sample of 

study consisted of 599 children with 9-12-year olds children. Of the participants, 299 

were female and 300 were male. Data were gathered using self-report scales. 

Findings were obtained via hieararchical regression analysis in which symptoms of 

depression was the dependent variable. It was investigated that the role of predictive 

variables in symptoms of depression and the proportion of variance explained in 

symptoms of depression by predictive variables.  
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This findings has implications for psychologists working with children and families. 

Also this findings has guide for making psychological support and planning 

treatment depression in children with depressive.  

Keywords: Depression, learned helplesness, hopelessness, perceived parental 

attitude.  
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EK 1 

 

SOSYO-DEMOGRAFĠK BĠLGĠ FORMU 

Okul Adı: 

Sınıf: 

1. Cinsiyet:  (     ) Kız          (     ) Erkek 

 

2. DoğumTarihi---------(Gün/Ay/Yıl): 

…………………………………/YaĢ:……………..………………… 

 

 

3. Annen ve babanın Ģu andaki durumu aĢağıdakilerden hangisidir? 

       (     ) Annem ve babam birlikte aynı evde yaĢıyorlar. 

(     ) Annem ve babam boĢandılar/Ayrı evde yaĢıyorlar. 

(     ) Annem/babam baĢkasıyla evlendi. 

4. Annen yaĢıyor mu? 

(     ) Evet        (     ) Hayır  

5. Baban yaĢıyor mu? 

(     ) Evet         (     ) Hayır  

6. Annen öz mü, üvey mi? 

(     ) Öz          (     ) Üvey 

7. Baban öz mü, üvey midir? 

(     ) Öz          (     ) Üvey 

8. Annen ve babanın öğrenim düzeyi nedir? 

Annem:                                                                                         Babam: 

1. Okur-yazar değil.                                                          1. Okur-yazar değil.                   

2. Sadece okur-yazar.                                                       2. Sadece 0kur-yazar.                

3. Ġlkokul mezunu.                                                           3. Ġlkokul mezunu.                     

4. Ortaokul mezunu.                                                        4. Ortaokul mezunu.                  

5. Lise mezunu.                                                               5. Lise mezunu.                          

6. Üniversite ve üzeri mezunu.                                        6. Üniversite ve üzeri mezunu.  

 

9. Annen ve babanın mesleği nedir? 

Anne:  ………………………………………………………. 

Baba:  ……………………………………………………….. 

10. Evinde kimlerle birlikte yaĢamaktasın? 

……………………………………………………………………………………………………… 

11. Ailenizin ekonomik durumu sence nasıl? 

 

Kötü ( )  Orta  (   )   Ġyi  (    ) 
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EK 2 

 

ANNE-BABA TUTUM ÖLÇEĞĠ 

Lütfen aĢağıdaki soruları kendi anne ve babanı düĢünerek dikkatle oku. AĢağıda 

belirtilmiĢ olan her bir cümlede yazan durumun kendi anne ve babanın 

davranıĢlarına ne kadar benzediğini düĢün. Eğer belirtilmiĢ olan ifade 

annenin/babanın davranıĢlarına ‘‘tamamen benziyorsa’’, tamamen benziyor 

ifadesinin altına (X), ‘‘biraz benziyorsa’’, biraz benziyor ifadesinin altına (X), 

‘‘benzemiyorsa’’, benzemiyor ifadesinin altına (X), ‘‘hiç benzemiyorsa’’, hiç 

benzemiyor ifadesinin altına (X) iĢareti koyun.  

 

1. Herhangi bir sorunum olduğunda, eminim annem 

bana yardım eder. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

    Herhangi bir sorunum olduğunda, eminim babam 

bana yardım eder. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

2. Annem büyüklerle tartıĢmamam gerektiğini 

söyler. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

    Babam büyüklerle tartıĢmamam gerektiğini 

söyler. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

3. Annem yaptığım her Ģeyin en iyisini yapmam 

için beni zorlar. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

    Babam yaptığım her Ģeyin en iyisini yapmam 

için beni zorlar. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 
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4. Annem herhangi bir tartıĢma sırasında baĢkalarını 

kızdırmamak için susmam gerektiğini söyler. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

     Babam herhangi bir tartıĢma sırasında baĢkalarını 

kızdırmamak için susmam gerektiğini söyler. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

5. Annem bazı konularda „sen kendin karar ver 

„der. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

Babam bazı konularda ‘sen kendin karar ver ‘der. 

 

 

 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

6. Derslerimde ne zaman düĢük not alsam, annem 

bana kızar.                                                                                                                  

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

 Derslerimde ne zaman düĢük not alsam, babam 

bana kızar.  

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

7. Ders çalıĢırken anlayamadığım bir Ģey 

olduğunda, annem bana yardım eder. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

Ders çalıĢırken anlayamadığım bir Ģey olduğunda, 

babam bana yardım eder. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

8. Annem kendi görüĢlerinin doğru olduğunu bu 

görüĢleri onunla tartıĢmamam gerektiğini söyler. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 
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Babam kendi görüĢlerinin doğru olduğunu bu görüĢleri 

onunla tartıĢmamam gerektiğini söyler. 

 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

 

Benzemiyor 

 

(                )                               

 

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

9. Annem benden bir Ģey yapmamı istediğinde,  

niçin bunu yapmam gerektiğini söyler. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

Babam benden bir Ģey yapmamı istediğinde,  

niçin bunu yapmam gerektiğini söyler. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

10. Annemle her tartıĢtığımda bana „büyüdüğün 

zaman anlarsın’ der. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

Babamla her tartıĢtığımda bana „büyüdüğün zaman 

anlarsın’ der. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

11. Derslerimden düĢük not aldığımda, annem beni 

daha çok çalıĢmam için destekler. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

Derslerimden düĢük not aldığımda, babam beni 

daha çok çalıĢmam için destekler. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

12. Annem yapmak istediklerim konusunda kendi 

kendime karar vermeme izin verir. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

Babam yapmak istediklerim konusunda kendi 

kendime karar vermeme izin verir. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

 Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 
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13. Annem arkadaĢlarımı tanır. 

 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

  

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

 

Benzemiyor 

 

(                )                               

 

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

Babam arkadaĢlarımı tanır. Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

 Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

14. Annem istemediği bir Ģey yaptığımda, bana 

karĢı soğuk davranır ve küser. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

 Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

Babam istemediği bir Ģey yaptığımda, bana karĢı 

soğuk davranır ve küser. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

 Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

15. Annem sadece benimle konuĢmak için zaman 

ayırır. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

 Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

Babam sadece benimle konuĢmak için zaman ayırır. Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

 Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

16. Derslerimden düĢük notlar aldığımda,  

annem öyle davranır ki suçluluk duyar ve utanırım. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

 Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

Derslerimden düĢük notlar aldığımda,  

babam öyle davranır ki suçluluk duyar ve utanırım. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

17. Annemle birlikte hoĢça vakit geçiririz. Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

 Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 
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Babamla birlikte hoĢça vakit geçiririz. 

 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

 

Biraz 

Benziyor 

(            ) 

 

Benzemiyor 

 

(                )                               

 

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

18. Annemi kızdıracak bir Ģey yaptığımda, 

 onunla birlikte yapmak istediğim Ģeyleri yapmama 

izin vermez.  

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

 Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

Babamı kızdıracak bir Ģey yaptığımda, 

 onunla birlikte yapmak istediğim Ģeyleri yapmama 

izin vermez. 

Tamamen 

Benziyor  

(             ) 

 

 Biraz 

Benziyor 

(            ) 

Benzemiyor 

 

(                )                               

Hiç 

Benzemiyor 

(                  ) 

 

AĢağıdaki her ifadenin yanında bulunan kutulardan sadece sana uygun olanın içine çarpı 

(X) iĢareti koy. 

 

19.Genelde annen/baban okul zamanı hafta içi gece arkadaĢlarınla bir yere 

gitmene izin verir mi? 

          

Annem:      Babam:    

Evet          Hayır         Evet          Hayır   

   

        Eğer cevabın Evet ise, aĢağıdaki soruyu cevapla. 

Hafta içi (Pazartesi-Cuma arası) en geç saat kaça kadar gece dıĢarıda kalmana izin 

verilir? (Sana uyan saat aralığının yanındaki boĢ kutucuğa (X) iĢaretini koy). 

 

Annem:      Babam:    

8:00‟den önce           10:00-10:59 arası   8:00‟den önce           10:00-10:59 arası  

8:00-8:59 arası  11:00 ya da daha 

geç 

 8:00-8:59 

arası 

 11:00 ya da daha geç  

9:00-9:59 arası     Ġstediğim saate 

kadar 

 9:00-9:59 

arası    

 Ġstediğim saate kadar  

 

20. Genel olarak annen/baban hafta sonları gece arkadaĢlarınla bir yere gitmene 

izin verir mi?  
 
Annem:     Babam:    

Evet    Hayır                 Evet    Hayır            
 

 

Eğer cevabın Evet ise, aĢağıdaki soruyu cevapla. 
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Cuma ya da Cumartesi akĢamları en geç saat kaça kadar gece dıĢarıda kalmana izin 

verilir? (Sana uyan saat aralığının yanındaki boĢ kutucuğa (X) iĢaretini koy). 

 

Annem:                                                                      Babam: 

8:00‟den önce           10:00-10:59 arası   8:00‟den önce           10:00-10:59 arası  

8:00-8:59 arası  11:00 ya da daha geç  8:00-8:59 

arası 

 11:00 ya da daha geç  

9:00-9:59 arası     Ġstediğim saate kadar  9:00-9:59 

arası    

 Ġstediğim saate kadar  

 

Annen/baban aĢağıdakileri öğrenmek için ne kadar çaba gösterir? 
 
Annen: ? ? ? 

21.  Eğer gece bir yere gittiysem annem nereye 

gittiğimi öğrenmek için,  
Hiç çaba 

göstermez 

     (              ) 

 

Çok az çaba 

gösterir 

    (               ) 

 

Çok çaba 

gösterir 

     (            ) 

22.Annem, boĢ zamanlarımda ne yaptığımı 

öğrenmek için, 
Hiç çaba 

göstermez 

     (              ) 

 

Çok az çaba 

gösterir 

    (               ) 

 

Çok çaba 

gösterir 

     (            ) 

23. Annem, okuldan çıktıktan sonra ne 

yaptığımı öğrenmek için, 
Hiç çaba 

göstermez 

     (              ) 

 

Çok az çaba 

gösterir 

    (               ) 

 

Çok çaba 

gösterir 

     (            ) 

Baban: ? ? ? 

21. Eğer gece bir yere gittiysem babam nereye 

gittiğimi öğrenmek için,  
Hiç çaba 

göstermez 

     (              ) 

 

Çok az çaba 

gösterir 

    (               ) 

 

Çok çaba 

gösterir 

     (            ) 

22. Babam, boĢ zamanlarımda ne yaptığımı 

öğrenmek için, 
Hiç çaba 

göstermez 

     (              ) 

Çok az çaba 

gösterir 

    (               ) 

Çok çaba 

gösterir 

     (            ) 

23. Babam, okuldan çıktıktan sonra ne 

yaptığımı öğrenmek için, 
Hiç çaba 

göstermez 

     (              ) 

 

Çok az çaba 

gösterir 

    (               ) 

 

Çok çaba 

gösterir 

     (            ) 
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Annenin/babanın aĢağıdakiler hakkında ne kadar bilgisi vardır? 
 
Annen:    

24.Eğer gece bir yere gittiysem nereye 

gittiğim ile ilgili annemin,  
Bilgisi 

yoktur 

 

  (                ) 

 

 

Çok az 

bilgisi vardır 

    

   (               ) 

Çok bilgisi vardır 

     

           (               ) 

 

 

25.BoĢ zamanlarımda ne yaptığım ile 

ilgili annemin, 

 

 

Bilgisi 

yoktur 

 

  (              ) 

 

 

 

Çok az 

bilgisi vardır 

 

   (               ) 

 

 

Çok bilgisi vardır 

     

  (               ) 

26.Okuldan çıktıktan sonra nereye 

gittiğim ile ilgili annemin, 
Bilgisi 

yoktur 

 

  (               ) 

 

Çok az 

bilgisi vardır 

 

   (               ) 

Çok bilgisi vardır 

    

  (               ) 

 
Baban:    

24. Eğer gece bir yere gittiysem nereye 

gittiğim ile ilgili babamın,  
Bilgisi 

yoktur 

 

    (              ) 

 

Çok az 

bilgisi vardır 

  

  (               ) 

Çok bilgisi vardır 

    

  (               ) 

25.BoĢ zamanlarımda ne yaptığım ile 

ilgili babamın, 
Bilgisi 

yoktur 

 

   (               ) 

 

Çok az 

bilgisi vardır 

    

  (              ) 

Çok bilgisi vardır 

     

   (              ) 

26.Okuldan çıktıktan sonra nereye 

gittiğim ile ilgili babamın, 
Bilgisi 

yoktur 

 

   (              ) 

 

Çok az 

bilgisi vardır 

    

  (               ) 

Çok bilgisi vardır 

     

   (               ) 
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EK 3 

ÇOCUKLAR ĠÇĠN DEPRESYON ÖLÇEĞĠ 

AĢağıda gruplar halinde bazı cümleler yazılıdır. Her gruptaki cümleleri dikkatlice okuyunuz. 

Her grup içinden, bugün de dahil olmak üzere, son iki haftadır yaĢadıklarınızı en iyi Ģekilde 

tanımlayan cümleyi seçip, yanındaki numarayı daire içine alınız. 

 

A.     0. Kendimi arada sırada üzgün hissederim. 

1.  Kendimi sık sık üzgün hissederim.  

2. Kendimi her zaman üzgün hissederim. 

 

B.   0. ĠĢlerim hiçbir zaman yolunda gitmeyecek. 

1. ĠĢlerimin yolunda gidip gitmeyeceğinden emin değilim. 

2. ĠĢlerim yolunda gidecek. 

 

C. 0. ĠĢlerimin çoğunu doğru yaparım. 

1. ĠĢlerimin çoğunu yanlıĢ yaparım. 

2. Her Ģeyi yanlıĢ yaparım. 

 

D.  0.  Birçok Ģeyden hoĢlanırım. 

            1. Bazı Ģeylerden hoĢlanırım. 

2. Hiçbir Ģeyden hoĢlanmam. 

 

E. 0. Her zaman kötü bir çocuğum. 

1. Çoğu zaman kötü bir çocuğum. 

2. Arada sırada kötü bir çocuğum 

 

F. 0. Arada sırada baĢıma kötü bir Ģeylerin geleceğini düĢünürüm. 

1. Sık sık baĢıma kötü Ģeylerin geleceğinden endiĢelenirim. 

2. BaĢıma çok kötü Ģeylerin geleceğinden eminim. 
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G.  0. Kendimden nefret ederim. 

1. Kendimi beğenmem. 

2. Kendimi beğenirim. 

 

H. 0. Bütün kötü Ģeyler benim hatam. 

1.Kötü Ģeylerin bazıları benim hatam. 

2. Kötü Ģeyler genellikle benim hatam değil. 

 

I. 0. Kendimi öldürmeyi düĢünmem. 

1. Kendimi öldürmeyi düĢünürüm ama yapmam. 

2. Kendimi öldürmeyi düĢünüyorum. 

 

Ġ. 0. Her gün içimden ağlamak gelir. 

1. Birçok günler içimden ağlamak gelir. 

2. Arada sırada içimden ağlamak gelir. 

 

J.  0. Her Ģey her zaman beni sıkar. 

1. Her Ģey sık sık beni sıkar. 

2. Her Ģey arada sırada beni sıkar. 

 

K. 0. Ġnsanlarla beraber olmaktan hoĢlanırım. 

1. Çoğu zaman insanlarla birlikte olmaktan hoĢlanmam. 

2. Hiçbir zaman insanlarla birlikte olmaktan hoĢlanmam. 
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L. 0. Herhangi bir Ģey hakkında karar veremem. 

1. Herhangi bir Ģey hakkında karar vermek zor gelir. 

2. Herhangi bir Ģey hakkında kolayca karar veririm. 

 

M. 0. Güzel, yakıĢıklı sayılırım. 

1. Güzel, yakıĢıklı olmayan yanlarım var 

2. Çirkinim. 

 

N.  0. Okul ödevlerimi yapmak için her zaman kendimi zorlarım. 

1. Okul ödevlerimi yapmak için çoğu zaman kendimi zorlarım. 

2. Okul ödevlerimi yapmak sorun değil. 

 

O. 0. Her gece uyumakta zorluk çekerim. 

1. Birçok gece uyumakta zorluk çekerim. 

2. Oldukça iyi uyurum. 

 

Ö.  0. Arada sırada kendimi yorgun hissederim. 

1. Bir çok gün kendimi yorgun hissederim. 

2. Her zaman kendimi yorgun hissederim. 

 

P. 0. Hemen her gün canım yemek yemek istemez. 

1. Çoğu gün canım yemek istemez. 

2. Oldukça iyi yemek yerim. 
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R.  0. Ağrı ve sızılardan endiĢe etmem. 

1. Çoğu zaman ağrı ve sızılardan endiĢe ederim. 

2. Her zaman ağrı ve sızılardan endiĢe ederim. 

 

S.  0. Kendimi yalnız hissetmem. 

1. Çoğu zaman kendimi yalnız hissederim. 

2. Her zaman kendimi yalnız hissederim. 

 

ġ.  0. Okuldan hiç hoĢlanmam. 

1. Arada sırada okuldan hoĢlanırım. 

2. Çoğu zaman okuldan hoĢlanırım. 

 

T. 0. Birçok arkadaĢım var. 

1. Birkaç arkadaĢım var ama daha fazla olmasını isterdim. 

2. Hiç arkadaĢım yok. 

 

U. 0. Okul baĢarım iyi.  

1. Okul baĢarım eskisi kadar iyi değil. 

2. Eskiden iyi olduğum derslerde çok baĢarısızım. 

 

Ü. 0. Hiçbir zaman diğer çocuklar kadar iyi olamıyorum. 

1. Eğer istersem diğer çocuklar kadar iyi olurum. 

2. Diğer çocuklar kadar iyiyim. 
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V. 0. Kimse beni sevmez. 

1. Beni seven insanların olup olmadığından emin değilim. 

2. Beni seven insanların olduğundan eminim. 

 

Y.  0. Bana söyleneni genellikle yaparım. 

1. Bana söyleneni çoğu zaman yaparım. 

2. Bana söyleneni hiçbir zaman yapmam. 

 

Z.  0. Ġnsanlarla iyi geçinirim. 

1. Ġnsanlarla sık sık kavga ederim. 

2. Ġnsanlarla her zaman kavga ederim. 
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EK 4 

ÇOCUKLAR ĠÇĠN YÜKLEME BĠÇĠMĠ ÖLÇEĞĠ 

Sevgili Öğrenciler,          

Elinizdeki anket, öğrencilerin bazı konular hakkındaki görüşlerini öğrenmek için hazırlanmıştır. 

Anketin her sorusunda bir olay anlatılmış ve bu olay karşısında kalan bir kişinin seçebileceği ‘‘a’’ ve 

‘‘b’’ harfleri ile gösterilen iki seçenek verilmiştir.  

Sen böyle bir olayla karşılaştığında, bu seçeneklerden hangisini seçerdin?  

Lütfen düşünün ve eğer ‘‘a’’ seçeneği senin düşüncene daha uygun ise a’yı, b seçeneği senin 

düşüncene uygun ise b’yi yuvarlak içine alın. Unutmayın, bu bir doğru-yanlış testi DEĞĠLDĠR.                                                                                                                                                  

1. Bir testten en yüksek puanı aldığında aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

a. Ben her testte başarılı olduğum için yine en yüksek puanı aldım.                            

b. Bu test benim en iyi bildiğim konuda olduğu için en yüksek puanı aldım. 

2. Birkaç arkadaşınla birlikte bir oyun oynadın ve sen kazandın. Bu durumda 

aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Birlikte oynadığım arkadaşlar bu oyunu iyi oynayamadıklarını için ben kazandım.     

b. Bu oyunu iyi olmadığım için ben kazandım. 

3. Bir arkadaşının evine misafir olarak gittin ve orada çok iyi bir gün geçirdin. Bu durumda 

aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Arkadaşım o gün bana candan ve yakın davrandığını için iyi bir gün geçirdim. 

b. Arkadaşımın ailesindeki herkese bana candan ve yakın davrandığı için iyi bir gün 

geçirdim. 

4.  Bir grup arkadaşınızla geziye gittin ve çok eğlendin. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini 

düşünürsün? 

 

a. Ben neşeli olduğum için eğlendik. 

b. Birlikte gittiğim arkadaşlar neşeli olduğu için eğlendik. 

5.  Tüm arkadaşların grip oldu bir tek sen olmadın. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini 

düşünürsün? 

 

a. Son zamanlarda sağlığım yerinde olduğu gribe yakalandım. 

 

b. Her zaman sağlıklı olduğum için gribe yakalanmadım. 
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6.  Beslediğin bir hayvanı araba ezdi. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Ben ona iyi bakamadığım için ezildi. 

b. Şoförler dikkatsiz olduğu için ezildi. 

7. Tanıdığın bazı çocuklar seni sevmediklerini söylediler. Bu durumda aşağıdakilerden 

hangisini düşünürsün? 

 

a. O çocuklar bana kötü davrandıkları için böyle söylemişlerdir. 

b. Ben o çocuklara kötü davrandığım için böyle söylemişlerdir. 

8. Derslerinden çok iyi not aldın. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Dersler kolay olduğu için iyi notlar aldım. 

b. Çok çalıştığım için iyi notlar aldım. 

9.  Bir arkadaşınla karşılaştın ve sana sevimli göründüğünü söyledi. Bu durumda 

aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. O gün arkadaşıma herkes sevimli göründüğü için böyle söylemiştir. 

b. Arkadaşım her zaman başkalarına sevimli göründüklerini söylediği için bana da öyle 

demiştir. 

10.  En iyi arkadaşlarından biri senden nefret ettiğini söyledi. Bu durumda aşağıdakilerden 

hangisini düşünürsün? 

 

a. O gün arkadaşımın huysuzluğu üzerinde olduğu içinde bana öyle söylemiştir. 

b. Ben arkadaşıma iyi davranmadığım için öyle söylemiştir. 

11.  Anlattığın fıkraya hiç kimse gülmedi. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Ben hiç iyi fıkra anlatamadığım için kimse gülmez. 

b. Fıkrayı herkes bildiği için kimse gülmez. 

12.  Öğretmeninin derste anlattığı konuyu anlamadın. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini 

düşünürsün? 

 

a. O gün hiçbir şeye dikkatimi veremediğim için dersi anlayamadım. 

b. Öğretmen anlatırken dikkatli dinlemediğim için dersi anlayamadım. 

13. Öğretmeninizin uyguladığı bir testte başarısız oldun. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini 

düşünürsün? 

 

a. Öğretmenimiz her zaman zor testler uyguladığı için başarısız oldum. 

b. Son birkaç haftadır öğretmenimiz zor testler hazırladığı için başarısız oldum. 
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14. Kilo aldın ve oldukça şişman görünmeye başladın. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini 

düşünürsün? 

 

a. Yemek zorunda olduğum yemekler şişmanlatıcı olduğu için şişmanladım. 

b. Ben şişmanlatıcı yemekleri sevdiğim için şişmanladım. 

15. Birisi senin paranı çaldı. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Dürüst olmayan biri paramı çalmıştır. 

b. İnsanlar zaten dürüst değildir. 

16. Yaptığın bir şey için anne-baban seni ödüllendirdi. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini 

düşünürsün? 

 

a. Ben bazı şeyleri iyi yaptığım için ödüllendirildim. 

b. Annem babam yaptığım bazı şeyleri beğendikleri için beni ödüllendirdiler. 

17. Bilye oyununda tüm misketleri kazandın. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Her şeyde şanslı olduğum için bilye oyununu da kazandım. 

b. Oyunlarda şanslı olduğum için bilye oyununu da kazandım. 

a.  

18. Denizde yüzerken neredeyse boğulacaktın. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini 

düşünürsün? 

 

b. Her zaman dikkatsiz olduğum için az daha boğulacaktım. 

c. Bazı günler dikkatsiz olduğum için az daha boğulacaktım.  

19. Pek çok arkadaşınız sizi yaş günü partisine çağırıyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini 

düşünürsün? 

 

a. Son zamanlarda arkadaşlarım beni cana yakın buldukları için yaş günlerine çağırıyorlar. 

b. Son zamanlarda ben arkadaşlarıma yakın davrandığım için yaş günlerine çağırıyorlar. 

20. Büyüklerinizden birisi sana bağırdığında aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. İlk rastladığı insan ben olduğum için öfkesini benden çıkarmıştır. 

b. O gün herkese bağırmıştır. 

21. Bir grup arkadaşınla bir çalışma yaptın ve grup olarak başarısız oldunuz. Bu durumda 

aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. O gruptaki kişilerle iyi anlaşamadığım için başarısız oldum. 

b. Grup çalışmalarında hiçbir zaman iyi olmadığım için başarısız oldum. 
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22. Yeni bir arkadaş edindin. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. İyi bir arkadaş olduğum için arkadaş edinebilirim. 

b. Karşılaştığım çocuklar da iyi insan oldukları için benimle arkadaş oluyorlar. 

23. Ailendeki kişilerle iyi geçiniyorsun. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Ailemdeki kişilerle her zaman iyi geçinirim. 

b. Ailemdeki kişilerle bazen iyi geçinirim. 

24. Sakız satmayı denedin ama kimse almadı. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini 

düşünürsün? 

 

a. Son zamanlarda çocuklar o kadar çok sakız satıyorlar ki, artık insanlar çocuklardan bir 

şey satın almak istemiyorlar. 

b. İnsanlar genellikle çocuklardan bir şey satın almaktan hoşlanmıyorlar. 

25. Bir oyunda sen kazandığın zaman aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Özellikle oyunlarda başarılı olabilmek için çok çaba gösterdiğim için ben kazandım. 

b. Hemen her konuda başarılı olabilmek için çok çaba gösterdiğim için ben kazandım. 

26. Düşük bir not aldığın zaman aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Akılsız olduğum için düşük not aldım. 

b. Öğretmenler düşük not veriyorlar. 

27. Kapıya çarptın ve burnun kanadı. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. O anda önüme bakmadığım için kapıya çarptım. 

b. Son zamanlarda çok dikkatsiz oldum. 

28. Top oynarken bir hata yaptın ve takımın kaybetti. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini 

düşünürsün? 

 

a. O gün iyi oynamak için fazla uğraşmadım. 

b. Top oyunlarında iyi oynamak için fazla uğraşmam. 

29. Beden eğitimi dersinde ayağını burktun. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Son haftalarda beden eğitimi dersinde tehlikeli hareketler yaptığımız için burkuldu. 

b. Son haftalarda beden eğitimi dersinde beceriksiz olduğum için burkuldu. 

30. Anne-baban seni deniz kıyısına götürdü ve sen onlarla birlikte çok iyi vakit geçirdin. Bu 

durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. O gün her şey güzel olduğu için iyi vakit geçirdim. 

b. O gün hava güzel olduğu için iyi vakit geçirdim. 
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31. Sinemaya gitmek için bineceğin otobüs gecikti ve filmi kaçırdın. Bu durumda 

aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Otobüsler zamanında gelmiyorlar. 

b. Zaten otobüsler hiçbir zaman zamanında gelmezler. 

32. Anneniz en sevdiğiniz yemeği pişirdi.Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Annem her zaman beni mutlu etmek için çalışır. 

b. Annem beni mutlu etmek için çok az şey yapar. 

33. Oynadığınız takım bir oyuncu kaybetti. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Takımdaki oyuncular hiçbir zaman anlaşamadıkları için oyunu kaybettik. 

b. Takımdaki oyuncular o gün anlaşamadıkları için oyunu kaybettik. 

34. Ev ödevlerini çabucak bitirdin. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Son zamanlarda her şeyi çabucak yaptığım için erken bitirdim. 

b. Son zamanlarda ev ödevlerimi çabucak yaptığım için erken bitirdim. 

35. Öğretmenin bir soru sordu ve sen yanlış cevap verdin. Bu durumda aşağıdakilerden 

hangisini düşünürsün? 

 

a. Bana soru sorulduğunda hep heyecanlandığım için yanlış cevap verdim. 

b. O gün heyecanlandığım için yanlış cevap verdim 

36. Yanlış otobüse bindiniz ve kayboldunuz. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. O gün çevreme dikkat etmediğim için kayboldum. 

b. Genellikle çevreme dikkat etmediğim için kayboldum. 

37. Lunaparka gidip çok eğlendin. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Genellikle lunaparkta çok eğlenirim. 

b. Genellikle her yerde eğlenirim. 

 

38. Senden büyük bir çocuk seni dövdü. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Kardeşiyle alay ettiğim için dövmüştür. 

b. Kardeşi ona ‘‘benimle alay etti’’ dediği için dövmüştür. 

39. Yaş gününde istediğin tüm oyuncaklar armağan edildi. Bu durumda aşağıdakilerden 

hangisini düşünürsün? 

 

a. Yakınlarım yaş günümde hangi oyuncakları istediğimi doğru bilirler. 

b. Bu yaş günümde hangi oyuncakları istediğimi doğru bilirler. 
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40. Tatilde bir köye gidip çok eğlendin. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Köy yaşamak için güzel bir yer olduğu için iyi vakit geçirdim. 

b. Köy bu mevsimde güzel olduğundan iyi vakit geçirdim 

41. Komşu çocuklar seni yemeğe çağırdılar. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. İnsanlar bazen nazik oluyorlar. 

b. İnsanlar her zaman naziktirler. 

42. Öğretmeninin yerine başka bir öğretmen geldi ve seni çok sevdi. Bu durumda 

aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. O gün sınıfta uslu olduğum için beni sevdi 

b. Sınıfta her zaman uslu olduğum için beni sevdi. 

43. Birlikte gezdiğin arkadaşın seninle birlikte çok iyi vakit geçirdiğini söyledi. Bu durumda 

aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. Her zaman neşeli bir insan olduğum için iyi vakit geçirmiştir. 

b. O gün neşeli olduğum için iyi vakit geçirmiştir. 

44. Bakkal amca sana şeker ikram ederse aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. O gün bakkala kibar davrandığım için bana şeker ikram etti. 

b. O gün bakkalın iyiliği üzerinde olduğu için bana şeker ikram etti. 

45. Gittiğin bir kukla tiyatrosunda kuklacı senden yardım istedi. Bu durumda aşağıdakilerden 

hangisini düşünürsün? 

 

a. Gözüne ilk ben iliştiğim için benden yardım istedi. 

b. Benim oyunla gerçekten ilgilendiğimi anladığı için benden yardım istedi 

46. Bir arkadaşını seninle birlikte sinemaya gelmesi için kandırmaya çalıştın ama gelmedi. Bu 

durumda aşağıdakilerden hangisini düşünürsün? 

 

a. O gün canı hiçbir şey yapmak istemediği için gelmedi. 

b. O gün canı sinemaya gitmek istemediği için gelmedi. 

47. Uzun süredir samimi olan iki arkadaşın birbirine küstüler. Bu durumda aşağıdakilerden 

hangisini düşünürsün? 

 

a. Arkadaşlıkta geçinmek zor olduğu için küstüler. 

b. Onların geçinmeleri zor olduğu için küstüler. 
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48. Bir çocuk kulübüne üye olmaya çalıştın ama seni almadılar. Bu durumda aşağıdakilerden 

hangisini düşünürsün? 

 

a. Hiçbir çocukla iyi geçinemediğim için almamışlardır. 

b. O kulüpteki çocuklarla iyi geçinemediğim için almamışlardır. 
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EK 5  

BECK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞĠ 

 

          AĢağıda geleceğe ait düĢünceleri ifade eden bazı cümleler verilmiĢtir. Lütfen her bir ifadeyi 

okuyarak, bunların sana ne kadar uygun olduğuna karar vererek „„Evet‟‟ ya da „„Hayır‟‟ Ģıklarından 

birini iĢaretleyiniz. 

1.  Geleceğe umut ve coşku ile bakıyorum. 

                              a) Evet  b) Hayır 

2. Kendim ile ilgili şeyleri düzeltmediğime göre çabalamayı bıraksam iyi olur. 

                             a) Evet  b) Hayır 

3. İşler kötüye giderken bile her şeyin hep böyle kalmayacağını bilmek beni rahatlatıyor. 

                           a) Evet                      b) Hayır 

 4. Gelecek on yıl içinde hayatımın nasıl olacağını hayal bile edemiyorum. 

a) Evet  b) Hayır 

 5. Yapmayı en çok istediğim şeyleri gerçekleştirmek için yeterli zamanım yok. 

                        a)  Evet                       b) Hayır 

6. Benim için çok önemli konularda ileride başarılı olacağımı umuyorum.                                                                                          

                  a) Evet           b) Hayır 
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7. Geleceğimi karanlık görüyorum. 

                        a) Evet                       b) Hayır 

8. Dünya nimetlerinden sıradan bir insandan daha fazla yararlanacağımı umuyorum. 

                          a)  Evet                 b) Hayır 

9. İyi fırsatlar yakalayamıyorum. 

                             a) Evet                  b) Hayır 

10. Geçmiş deneyimlerim beni geleceğe hazırladı. 

                               a) Evet                                  b) Hayır              

11. Gelecek benim için hoş şeylerden çok tatsızlıklarla dolu görünüyor. 

                       a)  Evet              b) Hayır 

12. Gerçekten özlediğim şeylere kavuşabileceğimi ummuyorum. 

                      a)  Evet               b) Hayır 

 13. Geleceğe baktığımda şimdikine oranla daha mutlu olacağımı umuyorum. 

                        a)  Evet               b) Hayır 
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 14. İşler bir türlü benim istediğim gibi gitmiyor. 

a) Evet                   b) Hayır 

15. Geleceğe büyük bir inancım var. 

                       a)  Evet                    b) Hayır 

16. Arzu ettiğim şeyleri elde edemediğime göre bir şeyler istemek aptallık olur. 

                     a) Evet                     b) Hayır 

 17. Gelecekte gerçek doyuma ulaşmam olanaksız gibi. 

                     a)  Evet                    b) Hayır 

18. Gelecek bana bulanık ve belirsiz görünüyor. 

                       a)  Evet                      b) Hayır 

19. Kötü günlerden çok, iyi günler bekliyorum. 

                    a) Evet                    b) Hayır 

20. İstediğim her şeyi elde etmek için çaba göstermemin gerçekten yararı yok, nasıl olsa onu elde 

edemeyeceğim.  

                          a) Evet                    b) Hayır 
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EK 6 

 
YAġAM OLAYLARI ÖLÇEĞĠ 

 

        Aşağıda yazılı olan cümlelerde son 1yıldır yaşamış olduğun ve sana uyan bir ifade varsa lütfen 

‘‘evet’’ diye işaretle. Evet diye işaretlediğin olaylar için, bu olaylar seni üzdüyse ‘‘Beni üzdü’’ şıkkını, 

seni mutlu ettiyse ‘‘Beni mutlu etti’’ şıkkını yuvarlak içine alarak işaretle. Eğer yazılı olan cümle senin 

son 1 yılda yaşamış olduğun olaylara hiç uymuyorsa ‘‘hayır’’ diye işaretle.  

1. Son 1 yıl içinde en iyi arkadaşım başka 

bir şehre taşındı. 

A. Evet          B. Hayır 

2. Son 1 yıl içinde okul başarım düştü. 

A. Evet          B. Hayır 

3. Son 1 yıldır en yakın arkadaşımla artık 

birlikte zaman geçiremiyorum. Çünkü 

onun yeni bir arkadaşı var.  

A. Evet          B. Hayır 

4. Son 1 yıl içinde başka yere taşındık. 

A. Evet          B. Hayır 

5. Son 1 yıl içinde maddi durumumuz 

bozuldu. 

A. Evet          B. Hayır 

6. Son 1 yıl içinde annemle babam ayrıldılar 

(boşandılar.) 

A. Evet          B. Hayır 

7. Son 1 yıl içinde en iyi arkadaşımla 

aramda sorunlar oldu. 

A. Evet           B. Hayır 

8. Son 1yıl içinde ailemden biri hastaneye 

kaldırıldı. 

A. Evet           B. Hayır 

9. Son 1 yıl içinde hasta olduğum için 

uzun bir süre okula gidemedim.  

A. Evet          B. Hayır 

Eğer cevabın Evet ise, kaç gün okula 

gelemediğini noktalı yere yazarak 

belirt. ………………………………………….. 

10. Son 1 yıl içinde çekirdek ailemden (anne, 

baba,kardeş, ağabey, abla) biri öldü. 

A. Evet           B. Hayır 

11. Son 1 yıl içinde geniş ailemden 

(anneanne,dede,babaanne,hala,amca, 

dayı, teyze gibi) kişi/kişiler öldü. 

A. Evet             B. Hayır 

 

   12. Son 1yıl içinde bir arkadaşım öldü.  

            A. Evet           B. Hayır 

13.  Son 1 yıl içinde annem/babam işini 

kaybetti. 

           A. Evet          B. Hayır 

          14. Son 1 yıl içinde evcil hayvanım öldü. 

      A. Evet           B. Hayır 

       15. Son 1 yıl içinde annem çalışmaya 

başladı 

A. Evet               B. Hayır                                       

Eğer cevabın Evet ise, lütfen aşağıdaki 

şıklardan sana uygun olanı işaretle.     

                                             

a.  Bu durum beni mutlu etti.                                      

b. Bu durum beni üzdü. 

         16. Son 1 yıl içinde sınıf arkadaşlarım 

değişti. 

         A. Evet            B. Hayır                                                                       

Eğer cevabın Evet ise, lütfen aşağıdaki şıklardan 

sana uygun olanı işaretle. 

                                                                                           

a. Bu durum beni mutlu etti.                                                                           

b.Bu durum beni üzdü. 
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17. Son 1yıl içinde sınıf öğretmenim değişti. 

              

          A. Evet            B. Hayır       

                                                                       

Eğer cevabın Evet ise, lütfen aşağıdaki 

şıklardan sana uygun olanı işaretle.                                                                                            

 

a. Bu durum beni mutlu etti. 

                b. Bu durum beni üzdü. 

      18.  Son 1 yıl içinde kardeşim doğdu. 

         

          A. Evet            B. Hayır          

 

Eğer cevabın Evet ise, lütfen aşağıdaki şıklardan 

sana uygun olanı işaretle. 

 

       a. Bu durum beni mutlu etti.   

       b. Bu durum beni üzdü.                                                           

      19.  Son 1 yıl içinde annem/babam bir 

başkasıyla evlendi.  

 

             A. Evet             B. Hayır 

 

Eğer cevabın Evet ise, lütfen aşağıdaki 

şıklardan sana uygun olanı işaretle. 

 

a. Bu durum beni mutlu etti. 

b. Bu durum beni üzdü. 

 

     20. Son 1 yıl içinde annem/babam işi nedeniyle 

bizden uzakta yaşamaya başladı.  

 

            A. Evet              B. Hayır 

 

Eğer cevabın Evet ise, lütfen aşağıdaki şıklardan 

sana uygun olanı işaretle. 

 

a. Bu durum beni mutlu etti. 

b. Bu durum üzdü. 

    21. Son 1 yıl içinde okulum değişti. 

 

              A. Evet           B. Hayır 

 

Eğer cevabın Evet ise, lütfen aşağıdaki 

şıklardan sana uygun olanı işaretle. 

 

a. Bu durum beni mutlu etti. 

b. Bu durum beni üzdü. 

 

    22. Son 1 yıl içinde ağabeyim/ablam bizden 

uzakta yaşamaya başladı. (Evlendiği, okuduğu, 

çalıştığı için vb.) 

 

           A. Evet            B. Hayır 

 

Eğer cevabın Evet ise, lütfen aşağıdaki şıklardan 

sana uygun olanı işaretle. 

 

a. Bu durum beni mutlu etti. 

b. Bu durum beni üzdü.  
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EK 7 

BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM FORMLARI  

ANNE-BABALAR ĠÇĠN BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM FORMU 

Lütfen Dikkatlice Okuyunuz… 

Sevgili Anne-Babalarımız,  

Büyük emekler vererek sağlıklı ve baĢarılı bir birey olması yolunda çaba sarf ettiğiniz çocuklarınızın 

psiko-sosyal geliĢimlerini yakından takip etmek amaçlı yapılacak bu araĢtırmanın içeriğini aĢağıda 

detaylı bir Ģekilde açıklamaya çalıĢmıĢ bulunmaktayız.  

AĢağıda anlatılan çalıĢma, „„9-12 YaĢ Arası Çocuklardaki Depresyon Belirtilerinin Yordanmasında 

YaĢanmıĢ Olumsuz Olaylar, Algılanan Anne-Baba Tutumu, ÖğrenilmiĢ Çaresizlik ve Umutsuzluk 

Rolünün Ġncelenmesi‟‟ baĢlığı altında yürütülmekte olup, bu araĢtırmaya katılmak üzere davet 

edilmiĢ bulunmaktasınız. AraĢtırmaya katılacak olan çocuklarınız, 9-12 yaĢ arasında olduğu için, 

kendi kararlarını sağlıklı biçimde alacak reĢit yaĢta sayılmamaktadırlar. Bu nedenle yapılacak olan bu 

araĢtırmaya katılma kararlarının ailenin kararı ile de desteklenmesi gerektiği uygun görülmektedir. 

Sizlerin de izniyle çocuklarınızın bu araĢtırmaya katılmadan önce araĢtırmanın ne amaçla yapıldığı 

hakkında aĢağıda kısa bir bilgilendirme yapılmıĢtır. 

 

ARAġTIRMANIN AMACI: 

Psikologlar olarak ailenin çocuğun yaĢantısındaki rolünü, dolayısıyla da ailelere ve çocuğun psiko-

sosyal geliĢimine yönelik hizmetleri önemsemekteyiz. Çocukların geliĢimine ve psiko-sosyal 

yapısına uygun hizmetlerin planlanabilmesi amacını taĢıyan bu araĢtırma, çocuğun yaĢamındaki 

önemli olayların ve aile yapısı rolünün onların geleceğe karĢı bakıĢ açılarını ve kiĢilik yapılarını ne 

yönde etkilediğini anlamamız gerekmektedir. AraĢtırmanın en büyük amacı, çocukların psiko-sosyal 

geliĢimlerini ve algıladıkları anne-baba tutumları ile çocuğun yaĢamındaki önemli olayların, onların 

psikolojik geliĢimleri üzerindeki rolünü daha iyi anlayıp, geleceğe sağlıklı bireyler yetiĢtirebilmektir. 

Yürüttüğümüz bu araĢtırmada 9-12 yaĢ arası çocuklarımıza kendi fikirlerine dayanan sorular sorarak 

onların verecekleri cevaplar üzerine ailesi olarak sizlerin de onayı ile elde edeceğimiz bilgilerden çok 

Ģey öğrenebileceğimize inanıyoruz.  

 

ARAġTIRMAYA KATILIM: 

AraĢtırmanın sonuçlarından elde edeceğimiz bilgiler ıĢığında, çocuklarımızın psikolojik 

olarak sağlıklı ve baĢarılı bireyler olarak yetiĢebilmesi için ailesi olarak sizlerin onayı ile 9-

12 yaĢ arası çocuklarımızın bu araĢtırmaya katılmasını öneriyoruz. ÇalıĢmaya katılım 

çocuklarınızın ve ailesi olarak sizlerin gönüllülük esasına dayanmaktadır. Kararlarınızdan 

önce araĢtırma hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırladığımız bu formu okuduktan 

sonra 9-12 yaĢ aralığında bulunan çocuğunuzun araĢtırmaya katılmasına izin verdiğiniz 

takdirde formun sonunda bulunan kutucukta gerekli olan yerleri doldurarak imzalamanız 

gerekmektedir. 
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Bu araĢtırma Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek 

Lisans Programı tarafından gerçekleĢtirilmektedir. AraĢtırmaya 9-12 yaĢ arası 

yaklaĢık 600 çocuğun katılması planlanmaktadır. Ailesi olarak sizlerin de onayı ile 

çocuklarınızın gönüllü olarak bu araĢtırmaya katılmaları araĢtırmanın baĢarısı için 

büyük önem taĢımaktadır.  

ĠZLENECEK ĠġLEM:  

Ailesi olarak sizlerin onayı ile çocuğunuzun araĢtırmaya katılmasını kabul ettiğiniz takdirde, 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Yüksek Lisans Programı son sınıf 

öğrencisi Psikolog Burcu YARAPSANLI tarafından çocuklarınızın kendi fikirlerine 

dayanarak doldurmaları için beĢ farklı araĢtırma ölçeği ve bir anket verilecektir. Ölçekler 

araĢtırmaya gönüllü olarak katılması için çocuğunuzdan ve ailesi olarak sizlerden izin 

alındıktan sonra okuldaki sınıf ortamı içerisinde sınıf öğretmeni yardımı ile sınıf 

arkadaĢlarıyla birlikte aynı zamanda uygulanacaktır. AraĢtırma için çocuğunuza 

uygulayacağımız araĢtırma ölçeklerinden elde edeceğimiz bilgiler, gerekli formlar için 

belirtilen isim-soy isim gibi bireyi tanıtıcı bilgiler ve onam formunu kabul ettiğinizi belirten 

imzalar her birey için kesinlikle saklı tutulacak, araĢtırma dıĢında kullanılmayacak ve 

araĢtırmacı haricinde bir baĢkası tarafından kesinlikle okunmayacaktır. AraĢtırma 

sonuçları yalnızca ailelerin ve çocuklarınızın kimliği belirtilmeden eğitimci, psikoloji ve tıp 

öğrencilerinin eğitiminde ya da bilimsel nitelikteki yayınlarda kullanılabilir. Bu amaçlar 

dıĢında bu kayıtlar kullanılmayacak ve baĢkalarına verilmeyecektir. Anket formları 

araĢtırma bulguları elde edildikten sonra imha edilecektir. Bu araĢtırmaya katılmak 

tamamen isteğe bağlıdır. Çocuklarınızın bu araĢtırmaya katılmaları için ailelerden herhangi 

bir ücret istenmeyecektir. AraĢtırmaya katıldığı için çocuğa ve aileye ek bir ödeme de 

yapılmayacaktır. Bu araĢtırma çocuklarınız ve ailesi olarak sizler için herhangi bir risk 

taĢımamaktadır. 

ARAġTIRMADAN BEKLENEN YARAR: 

Psikologlar olarak çocuklarımızın psiko-sosyal geliĢimlerini daha bilinçli olarak takip 

etmede, psikolojik olarak sağlıklı bireyler yetiĢtirebilmemizde ve psikolojik desteğe ihtiyacı 

olan çocuklara yardım konusunda bizleri daha çok aydınlatarak daha doğru ve yararlı 

hizmetler sunmamızı mümkün kılacaktır. Bu nedenle anket formları aracılığı ile 

çocuklarınızın bizlere vereceği yanıtlar büyük önem taĢımaktadır.  
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Sevgili Anne-Babalar, 

Anne-Babalar Ġçin Onam Formundaki yapılacak araĢtırmanın içeriğini açıklayan bilgilendirme yazısını 

okuduktan sonra çocuklarınızın bu araĢtırmaya dahil olmasını onaylıyorsanız lütfen Katılımcı Beyanında sizin 

için boĢ bırakılmıĢ kutucuğa gerekli olan bilgilerinizi yazarak imzalayınız. ÇalıĢmanın objektif olabilmesi için 

aĢağıda ekonomik durumunuzu belirten kutucuğu lütfen iĢaretleyiniz. Bilgilerinizi doldurduktan sonra bu 

formun çocuklarınız ya da sizler tarafından Okul Rehberlik Servisine veya Okul Müdürünüze elden 

teslim edilmesini rica ederim. Ġlginize teĢekkür ederim. 

 Lütfen aĢağıda ekonomik durumunuzu belirten kutucuğu iĢaretleyiniz.  

      Ekonomik durumumuz iyi             Ekonomik durumumuz orta                Ekonomik durumumuz kötü 

 

KATILIMCININ BEYANI 

Psikolog Burcu YARAPSANLI tarafından Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik 

Psikoloji Yüksek Lisans programı gözetiminde, Psikoloji Bölümü Anabilim Dalı BaĢkanı Yard. Doç. 

Dr. Ilgın GÖKLER danıĢmanlığında  „„9-12 YAġ ARASI ÇOCUKLARDAKĠ DEPRESYON 

BELĠRTĠLERĠNĠN YORDANMASINDA YAġANMIġ OLUMSUZ OLAYLAR, ALGILANAN 

ANNE-BABA TUTUMU, ÖĞRENĠLMĠġ ÇARESĠZLĠK VE UMUTSUZLUĞUN ROLÜNÜN 

ĠNCELENMESĠ’’ konulu araĢtırma ile ilgili bilgiler araĢtırmacı tarafından bana yazılı olarak 

açıklanmıĢtır. Okuduğum onam formundan bu araĢtırma ile ilgili bilgileri tatmin edici bulmaktayım. 

Annesi/Babası olarak çocuğumun bu araĢtırmaya katılmasını kendi rızamla onaylıyor ve kabul 

ediyorum.  

Bu formun imzalı ve tarihli bir kopyası bana verilmiĢtir. 

 

VELİSİ TARAFINDAN ARAŞTIRMAYA KATILMASI KABUL EDİLEN ÇOCUĞUN 

ADI&SOYADI:  

YAŞI:  

OKULUN ADI: 
SINIFI: 

 

TARİH:  
 

VELİNİN 
ADI/SOYADI: 
 

 

ÇOCUĞA 
YAKINLIK 
DERECESİ: 

ANNESİ (       )                       BABASI (      ) 
 

İMZA:  
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NOT: Araştırma sonrasında elde edilen sonuçlara yönelik bilgi almak isterseniz, bizimle iletişim 
kurabilirsiniz. 
 
Psikolog Burcu YARAPSANLI                                                                          MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ                                                                        PSİKOLOJİ ANA BİLİM DALI BAŞKANI 
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı                                                       YARD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER                                      
Tel:   0554 796 15 13                                                                                   Tel: (O216)  6261050/2239 
e-posta: burcu_yarapsanli@hotmail.com                                             e-posta: gokler@maltepe.edu.tr 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ONAM İŞLEMİNE TANIKLIK EDEN 
KURUM GÖREVLİSİNİN  
 
 

İMZASI 

 
 

AÇIKLAMALARI YAPAN 
ARAŞTIRMACININ 

İMZASI 

ADI&SOYADI:   

TARİH:  

mailto:burcu_yarapsanli@hotmail.com
mailto:gokler@maltepe.edu.tr
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ÇOCUKLAR ĠÇĠN BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM FORMU 

 Psikolog Burcu YARAPSANLI tarafından araĢtırmanın temelini oluĢturan çocuk geliĢimi, 

anne-baba tutumu, moral bozukluğu, gelecek kaygısı, aile hayatı konularına kısaca değinerek 

beni araĢtırma hakkında sözel olarak bilgilendirilmiĢ bulunmaktayım. AraĢtırmanın içinde 

yer alan ölçek ve anketleri kendi rızam ile doldurmayı ve araĢtırmaya gönüllü olarak 

katılmayı kabul ediyorum.  

ARAġTIRMAYA KATILAN KĠġĠNĠN 

ADI&SOYADI:  

YAġ:  

OKULUN ADI: 

SINIFI: 

ĠL- ĠLÇE: 

  

Tarih:  ĠMZA: 

 

AÇIKLAMALARI YAPAN ARAġTIRMACININ  

ADI&SOYADI:  BURCU YARAPSANLI 

TARĠH:  ĠMZA: 

 

Psikolog Burcu YARAPSANLI                                                                           

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı                                                        

Tel:   0554 796 15 13                                                                                    

e-posta: burcu_yarapsanli@hotmail.com                

 

 

mailto:burcu_yarapsanli@hotmail.com
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ÖZGEÇMĠġ 

KĠġĠSEL BĠLGĠLER 

Adı- Soyadı: Burcu YARAPSANLI 

Doğum Yeri ve Tarihi: KeĢan, 28.11.1987 

Medeni Hali: Bekar 

Telefon (cep):0554 796 15 13 

e-mail: burcu_yarapsanli@hotmail.com 

 

ÖĞRENĠM DURUMU: 

2009-2011: Yüksek Lisans, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

2005-2009 : Lisans, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 

2001-2005 : Lise, Tekirdağ Namık Kemal Süper Lise 

1998-2001 : Ortaokul, Tekirdağ 50. Yıl Ġlköğretim Okulu 

1993-1998 : Ġlkokul, Edirne Trakya Birlik Ġlköğretim Okulu 

 

ÇALIġMA HAYATI: 

2010-2011: Maltepe Gülen Yunus Anaokulu Sorumlu Psikolog  

2009-2010 : Bostancı ĠĢitme ve KonuĢma Engelliler Merkezi Sorumlu Psikolog  

 

 

mailto:burcu_yarapsanli@hotmail.com
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Ek 9 
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