
Okul Öncesi Çocuklar›n Aile 

‹fllevlerinin ‹ncelenmesi: 

Anne Aç›s›ndan Aileye Genel Bak›fl

Baran IfiIK*, Y›ld›z GÜVEN**

Özet

Bu araflt›rman›n amac›, okul öncesi e¤itimi alan çocuklar›n aile ifllevlerinin incelen-

mesidir. Bu do¤rultuda annenin görüflleri ve anneye iliflkin özellikler (annenin ö¤re-

nim durumu, yafl›, ailedeki çocuk say›s›, ‹stanbul’da yaflam süresi, efli ile iliflkisi, bir

iflte çal›flma durumu, aile ile yaflayan akraban›n olmas›, alg›lanan ekonomik düzey gi-

bi) dikkate al›nm›flt›r. Araflt›rman›n örneklemini, ‹stanbul’daki 16 resmi okul öncesi

kurumlara devam eden 5 yafl›ndaki (60-72 ay aras›) 416 k›z ve 481 erkek çocu¤un an-

neleri (n=897) oluflturmufltur. Araflt›rma bulgular› genç annelerin daha ileri yafltaki

annelere göre, ilkokul mezunu annelerin daha e¤itimli annelere göre; üç çocu¤a sa-

hip annelerin daha az çocu¤a sahip annelere göre; ‹stanbul’da yaflama süresi 20–29

y›l aras›nda olan annelerin ‹stanbul’da yaflama süresi daha uzun olan annelere göre

aile ifllevleri aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir yap›y› iflaret ettikleri görülmüfltür. Anne efli

ile iliflkisini yeterli gördü¤ü ölçüde ailenin daha sa¤l›kl› oldu¤u; ailelerinde birlikte

yaflad›klar› akraba/lar bulunan annelerin, bulunmayan annelere göre ise aile ifllevle-

ri aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir yap›y› iflaret etti¤i dikkati çekmektedir. Aile ile birlik-

te yaflayan akraba say›s›n›n artmas›n›n ise aile ifllevlerinde sa¤l›ks›z yap›ya neden ol-

du¤u görülmüfltür. Çal›flmayan annelerin, çal›flan annelere göre; yapt›klar› iflten

memnun ve biraz memnun olarak belirten annelerin, çok memnunum olarak belir-

ten annelere göre aile ifllevleri aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir yap› gösterdikleri görül-

mektedir. Ekonomik durumun daha iyiye gitmesi ise aile ifllevlerinde daha sa¤l›kl›-

yap›ya iflaret etmektedir. 
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Aile hayat›n ilk y›llar›nda çocu¤un bak›m› ve e¤itiminden sorumlu

olan bafll›ca kurumdur. Yüzy›l›m›zda toplumsal de¤iflmenin h›z› ve

boyutlar›n›n önceki yüzy›llardan çok daha büyük oluflu, ailenin yap›-

s›n›, ihtiyaçlar›n› ve aile içi iliflkileri de etkilemektedir (Oktay, 2000).

Bu dönemde, yaflan›lan iliflkilerin niteli¤i, çocu¤un tüm hayat› bo-

yunca davran›fllar›n› ve düflünce tarz›n› etkiler. Araflt›rmalar, çocu¤un

psikososyal geliflimi ile aile içi iliflkiler aras›nda anlaml› bir iliflkinin

oldu¤unu göstermektedir (Baflal, 2004). Ebeveynlerin sa¤l›kl› ya da

sa¤l›ks›z davran›fllar göstermesi ise aile içi problemleri çözümleme

davran›fllar›, iletiflim becerileri, rollerini yerine getirme biçimleri,

duygusal tepkilerini nas›l ifade ettikleri, birbirlerine ne derecede il-

gi gösterdikleri, davran›fllar›n› nas›l kontrol ettikleri ve ailenin genel

ifllevlerini nas›l alg›lad›klar› gibi boyutlar ile yak›ndan iliflkilidir. 

Her aile üyesi, ailenin di¤er üyelerine iliflkiler yolu ile ba¤l›d›r. Bu-

rada ikili ve üçlü iliflkiler ile karfl›l›kl› ve dönüflümlü olarak birbirle-

rini etkileyen karmafl›k bir “iliflkiler a¤›n›n” oluflturdu¤u bir sosyal

yap›, bir sistem ortaya ç›kmaktad›r (Özgüven, 2001). Asl›nda ailenin

kendisi do¤al bir sistemdir ve birçok fonksiyonu vard›r. Sistemin

her bir parças› bir di¤er parças›n› etkilemektedir (Goldenberg &

Goldenberg, 1991; Levi, 1986; Riley, 1990). 

Çocu¤un kiflili¤inin flekillenmesinde büyük etkisi olan ailenin, psi-

kolojik aç›dan sa¤l›kl› olmas› ve ifllevlerini yerine getirebilmesi, ço-

cu¤un topluma uyumunu sa¤lama aç›s›ndan da önemli bir rol oynar.

Lewis, Beavers, Gosselt ve Philips ifllevlerini beklenen düzeyde

yerine getiren aileleri fonksiyonel (sa¤l›kl›) aileler; aile içi etkilefli-

min bozuk olmas› nedeni ile ifllevlerini yerine getiremeyen aileleri

ise fonksiyonel olmayan (sa¤l›ks›z) aileler olarak tan›mlam›fllard›r

(akt. Andrews, 1979). Sa¤l›ks›z ailenin temelinde birbiri ile anlafla-

mayan, farkl› ego ideallerine sahip, aralar›nda iyi bir iletiflim ve et-

kileflim kuramayan efllerin bulunmas› söz konusudur. Bu doyum-

suzluklar çeflitli patolojik davran›fllara dönüflerek gerek efller aras›n-

da gerekse çocuklarda baz› bozulmalara yol açabilmektedir. Sa¤l›k-
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l› ailede etkileflim esnektir ve gerekti¤inde de¤ifltirilebilir. Sa¤l›ks›z

ailelerde ise üyeler birbirleri ile aç›k bir iletiflim içinde de¤illerdir.

Aileyi ilgilendiren konularda birlikte konuflup çözüm aramazlar,

birbirlerine karfl› yabanc›laflma vard›r ve birbirlerine karfl› olumsuz

duygular içindedirler (Beavers ,1981; Bulut, 1993; Demirsar,1985;

Dönmezer, 2003; Gürakar, 1991). Sa¤l›ks›z aile üyeleri, ba¤l›l›k ve

ait olma duygusundan yoksundurlar. Bu tür ailelerde duygusal geli-

flim risk alt›ndad›r. Psikopatolojik reaksiyonlar›n görülme olas›l›¤›

fazlad›r (Gutknecht & Butler, 1985). Ailedeki bireylerin rollerinin

çok zay›f veya belirsiz oldu¤u durumlarda da aile sa¤l›ks›z olabilir

ve çeflitli sorunlar ç›kar (Frude, 1991). Beavers’›n (1981) Fonksiyon
Düzeyleri Modeli’ne göre ise sa¤l›kl› ve dengeli aile tipinde tart›flma

kapasitesi, bireysel tercihlere sayg›, s›cakl›k ve flaka üst düzeydedir.

Aileler sa¤l›ks›zl›¤a do¤ru giderken ise genellikle merkezden uzak-

laflarak dengesizleflirler. Bu ailelerde zay›f s›n›rlar, kar›fl›k iletiflim,

çok az duygu paylafl›m›, umutsuzluk belirgindir. Ailenin bir birim

olarak kimli¤i geliflmemifltir.

Epstein, Keitner, Miller ve Bishop (1993) ailenin yap›s›n›, organi-

zasyonunu ve davran›fl kal›plar›n› anlamak için flu alt› boyut üzeri-

ne odaklanm›fllard›r: Problem çözme, iletiflim, roller, duygusal tep-

ki verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davran›fl kontrolü. Problem
çözme; ailenin fonksiyonlar›n› etkin olarak sürdürebilecek flekilde

problem çözme becerisidir. Sa¤l›kl› ailelerin genellikle çözülmemifl

çok az problemleri vard›r. Yeni bir problem durumu olufltu¤unda ai-

le probleme sistemli bir biçimde yaklafl›r. Aile fonksiyonlar› etkin-

li¤ini yitirmeye bafllad›¤›nda ailenin problem çözme davran›fl›nda

sistematik yaklafl›m›n azald›¤› görülür. ‹letiflim, aile üyeleri aras›nda

bilginin de¤iflimidir. Bunlar aç›k veya örtük ve direkt veya dolayl›

olabilir. Roller; aile üyelerinin fonksiyonlar›n› yerine getirmek için

tekrarlad›klar› davran›fl kal›plar›d›r. Aile üyelerinin; fiziksel, duygu-

sal, sosyal ve e¤itimsel geliflimlerini sa¤l›kl› olarak sürdürebilmele-

ri için gerekli fonksiyon ve görevleri yerine getirmeleri gerekir.

Duygusal tepki verebilme; belli durumlar karfl›s›nda duygular›n uy-

gun biçimde ve uygun miktarda ifade edilebilmesini içerir. S›cak-

l›k, yak›nl›k, destek, sevgi, birliktelik, mutluluk ve e¤lence gibi

olumlu duygular›n yan› s›ra k›zg›nl›k, korku, üzüntü, hayal k›r›kl›-

¤›, depresyon gibi durumlarda da duygular›n uygun biçimde ifade-

si de gereklidir. Gereken ilgiyi gösterme boyutu; ailenin, üyelerin bi-

reysel faaliyetlerine ve ilgi alanlar›na verdi¤i de¤er ve gösterdi¤i il-

giyi ifade eder. ‹lgisizlik, isteksiz kat›l›m, empatik kat›l›m (bireyin

karfl›s›ndakinin ihtiyac›n› karfl›lamak için ilgi göstermesi ve kat›l›-

m›) gibi özellikler içerebilir. Afl›r› uçta yer alan patolojik özellikler

ise örne¤in afl›r› ilgi gibi sa¤l›ks›z iliflkilerde görülür. Davran›fl kon-
trolü, bir tehlike durumu, psikolojik bir sorun, psikobiyolojik ihti-

yaçlar, aile içinde ve d›fl›nda kifliler aras› sosyalizasyon sürecine ilifl-
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kin davran›fllar karfl›s›nda ailenin davran›fl kal›plar›n› ifade eder.

Bunlar kat›, esnek, kaotik (bireylerin hangi durumda, neye göre ha-

reket edeceklerini bilmedikleri) ve b›rak›n yaps›nlar (kurallar›n ol-

mad›¤›) fleklinde olabilir. 

‹lk çocukluk evresinin dü¤üm noktas›n› aile ve çocuk için “alt›n

yafl” olarak nitelendirilen befl yafl oluflturur. Bu yaflta çocuk daha

dengeli ve olgun bir birey görünümündedir. Çevresine dostça yak-

lafl›r, yaflad›¤› kültür çevresine uyum davran›fl› ile de yüksek dere-

cede toplumsallaflm›fl bir birey görünümündedir (Yavuzer, 1993).

Beflinci yafl›n sonlar›na do¤ru çocuklarda “düflünerek hareket et-

me” davran›fllar› görülür ve art›k toplum düzeninin ayr›m›na var-

m›flt›r. Bu zamanda çocuk, toplumdan aileye do¤ru bir “kaç›fl” gös-

terebilir. Onun için aile, “en güvenilir” yerdir (Binbafl›o¤lu, 1978). 

Kazd›n (1995), ebeveyn ve aile fonksiyonlar›n›n yerine getirilme-

mesinin çocukta sald›rganl›k ve antisosyal davran›fllar› artt›rd›¤›n›

gözlemlemifltir. Okul öncesi dönem çocu¤unun sosyal ve duygusal

uyumunun, onun gelecek y›llardaki baflar› düzeyinin ve ruhsal sa¤-

l›¤›n›n belirleyicisi oldu¤u bilinmektedir. Bu dönemdeki çocukla-

r›n sosyal-duygusal uyumunun oluflmas›nda ve geliflmesinde en

önemli kurumlardan biri olan ailenin nitelikleri ve bu nitelikleri et-

kileyen de¤iflkenlerin belirlenmesi ayr›ca önem tafl›maktad›r. 

Bu araflt›rman›n amac›, okul öncesi e¤itimi alan çocuklar›n aile ifl-

levlerinin incelenmesidir. Bu do¤rultuda annenin görüflleri ve an-

neye iliflkin özellikler (annenin ö¤renim durumu, yafl›, ailedeki ço-

cuk say›s›, ‹stanbul’da yaflam süresi, efli ile iliflkisi, bir iflte çal›flma

durumu, aile ile yaflayan akraban›n olmas›, alg›lanan ekonomik dü-

zey gibi) dikkate al›nm›flt›r.

Yöntem

Çal›flmada var olan durum, oldu¤u gibi betimlenmek istenildi¤in-

den genel tarama modeli türlerinden birisi olan iliflkisel tarama mo-

deli kullan›lm›flt›r. 

Evren ve Örneklem 

Araflt›rman›n evrenini ‹stanbul ‹li’nin Avrupa Yakas›’nda bulunan

resmî okul öncesi e¤itim kurumlar›na (ilkö¤retim okulu, ba¤›ms›z

anaokulu) devam eden, anne-babas› sa¤ ve boflanmam›fl olan 5 yafl

(60-72 ay aras›) çocuklar›n anneleri oluflturmufltur. Araflt›rman›n ör-

neklemini oluflturmak için Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n 2004-2005

e¤itim-ö¤retim y›l›nda yay›mlad›¤› ‘‹stanbul ‹li Okullar Rehbe-

ri’nden yararlan›lm›flt›r. Araflt›rmada kullan›lan ölçe¤in özellikleri

ve di¤er ba¤›ms›z de¤iflkenler dikkate al›narak en az 900 çocu¤un

annesine ulafl›lmas› uygun görülmüfltür. Örneklem büyüklü¤ü aç›-
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s›ndan bu yakadaki alt› ilçenin (her ilçeden 3 okul) seçilmesi karar-

laflt›r›lm›flt›r. Okullardaki tüm okul öncesi ö¤rencilere ulafl›lmas›

hedeflenmifltir. ‹lçeler ve ilçelerdeki okullar›n belirlenmesinde te-

sadüfi örnekleme yoluna gidilmifltir. Tesadüfi örneklem sonras› Be-

fliktafl, Eyüp Fatih, Gaziosmanpafla, Küçükçekmece ve fiiflli ilçeleri

örnekleme dâhil edilmifltir. Veri kay›plar› sonras›nda araflt›rman›n

örneklem grubunu, Avrupa Yakas›’n›n 6 ilçesinde yer alan 16 resmî

okul öncesi e¤itim kuruma devam eden toplam 897 befl yafl çocu-

¤un annesi oluflturmufltur. 

Afla¤›da grubun demografik özelliklerine iliflkin bilgiler verilmifltir

(Tablo 1).
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Tablo 1
Araflt›rma Grubunun Demografik Özellikleri (n=897)

Yafl f %

22-27 yafl 165 18,4

28-33 yafl 381 42,5

34-39 yafl 270 30,1

40 yafl ve üzeri 81 9,0

Ö¤renim durumu
‹lkokul 246 27,4

Ortaokul 131 14,6

Lise 334 37,2

Ön lisans ve üstü 186 20,7

Çocuk say›s› 
1 çocuk 339 37,8

2 çocuk 473 52,7

3 çocuk 85 9,5

Anas›n›f›na giden çocu¤un cinsiyeti 
K›z 416 46,4

Erkek 481 53,6

‹stanbul’da yaflama süresi
0-9 y›l aras› 154 17,2

10-19 y›l aras› 211 23,5

20-29 y›l aras› 234 26,1

30-39 y›l aras› 267 29,8

40 y›l ve üzeri 31 3,5

Efli ile iliflkisi (düzey)
Çok yeterli 378 42,1

Yeterli 460 51,3

Biraz yeterli 34 3,8

Yeterli de¤il 25 2,8



Veri Toplama Araçlar› 

Araflt›rman›n veri toplama araçlar› ‘Kiflisel Bilgi Formu’ ve ‘Aile De-

¤erlendirme Ölçe¤i’dir.

Kiflisel Bilgi Formu 

Kiflisel Bilgi Formu’nda annelere yafl›, ö¤renim durumu, çocuk sa-

y›s›, anas›n›f›na giden çocu¤unun cinsiyeti, anas›n›f›na giden çocu-

¤unun kaç›nc› çocuk oldu¤u, ‹stanbul’da yaflama süresi, efli ile ilifl-

kisi, birlikte yaflad›klar› akrabas›n›n olup olmad›¤›, akrabalar›n say›-

s›, çal›flma durumu, yap›lan ifl, yap›lan iflten memnun olma düzeyi

ve ekonomik durumlar›n› de¤erlendirme düzeyi ile ilgili sorular so-

rulmufltur.

Aile De¤erlendirme Ölçe¤i (ADÖ)
Epstein, Bolwin ve Bishop taraf›ndan gelifltirilmifltir. Türkçe for-
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Tablo 1 Devam›
Araflt›rma Grubunun Demografik Özellikleri (n=897)

Aile ile yaflayan akraba olup-olmad›¤› 
Evet 176 19,6

Hay›r 721 80,4

Aile ile yaflayan akrabalar›n say›s› 
1 Kifli 84 47,7

2 Kifli 48 27,3

3 Kifli 22 12,5

4 kifli ve üzeri 22 12,5

Çal›flma durumu
Çal›fl›yor 300 33,4

Çal›flm›yor 597 66,6

Yap›lan ifl

Ücretli 248 82,7

Serbest meslek 52 17,3

‹flinden memnun olma düzeyi
Çok memnunum 100 33,3

Memnunum 181 60,3

Biraz memnunum 19 6,3

Alg›lanan ekonomik düzey
Üst 11 1,2

Üst orta 266 29,7

Orta 551 61,4

Alt orta 55 6,1

Alt 14 1,6



munun uyarlanmas› Bulut taraf›ndan yap›lm›flt›r. Çeviri ifllemi geri-

çevirme tekni¤i kullan›larak yap›ld›ktan sonra 20 kiflilik bir uzman

grubu taraf›ndan Türkçelefltirilen maddelerin anlafl›l›p anlafl›lmad›-

¤› de¤erlendirilerek gerekli düzeltmeler yap›lm›flt›r. Çevirinin, öl-

çe¤in özgün formundan farkl› olmad›¤› kabul edilmifltir (Öner,

1997). Aile De¤erlendirme Ölçe¤i (ADÖ), ailenin ifllevlerinin (ör-

gütsel ve yap›sal niteli¤inin, aile içi iliflki ve etkilefliminin) sa¤l›kl›-

sa¤l›ks›z olarak belirlenmesini de¤erlendirir. Toplam 60 maddeden

oluflan ölçe¤in 7 alt boyutu vard›r. Bunlar: problem çözme (6 madde),

iletiflim (9 madde), roller (12 madde), duygusal tepki verebilme (6

madde), gereken ilgiyi gösterme (7 madde), davran›fl kontrolü (9

madde) ve genel ifllevler (12 madde). Ölçe¤in bafl›nda, nas›l doldu-

rulaca¤› ile ilgili bir sayfal›k aç›klama vard›r. Maddeler okunurken

son iki ay dikkate al›narak en uygun seçenekler belirlenir. Her

madde için “Aynen kat›l›yorum.”, “Büyük ölçüde kat›l›yorum.”,

“Biraz kat›l›yorum.” ve “Hiç kat›lm›yorum.” fl›klar›ndan biri seçile-

rek iflaretlenir. “Aynen kat›l›yorum.” yan›t›na 1 puan, “Büyük ölçü-

de kat›l›yorum.” yan›t›na 2 puan, “Biraz kat›l›yorum.” yan›t›na 3

puan ve “Hiç kat›lm›yorum.” yan›t›na ise 4 puan verilir. 1 puan sa¤-

l›kl›, 4 puan ise sa¤l›ks›z cevab›n göstergesidir. Ölçekte 35 tane ter-

sine çevrilmifl madde vard›r. Yüksek puan, o ifllev aç›s›ndan sa¤l›k-
s›zl›¤›n artt›¤›n›n göstergesidir (Öner, 1997). 

Her bir boyutta o boyutun içerdi¤i maddelerin %.40’›ndan fazlas›

cevaps›z b›rak›lm›flsa puan hesaplanmaz ve o kifli fire olarak kabul

edilir. Aile puanlar› ise bir ailedeki 12 yafl›n üzerinde bulunan ve öl-

çe¤i cevaplayan bütün aile üyelerinin her alt ölçekten ald›klar› pu-

anlar›n ortalamas› al›narak bulunur. Ölçek puanlar› 1.00 (sa¤l›kl›) ile

4.00 (sa¤l›ks›z) aras›nda de¤iflir. Bu çal›flmada ölçek, sadece annele-

re uyguland›¤› için aile puan› hesaplanmam›fl, annelere ait puanlar

aç›s›ndan de¤erlendirilme yap›lm›flt›r (Öner, 1997). 

Ölçek, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ö¤-

renci ve çal›flanlar›na (n = 51) 3 hafta ara ile iki kez uygulanm›fl; pu-

anlar aras›ndaki iliflki Pearson-Momentler Çarp›m› korelasyonu kat

say›s› ile de¤erlendirilmifltir. Kat say›lar, problem çözme alt boyutu

için ,90; iletiflim alt boyutu için ,84; roller alt boyutu için ,82; duy-

gusal tepki verebilme alt boyutu için ,78; gereken ilgiyi gösterme

alt boyutu için ,62; davran›fl kontrolü alt boyutu için ,80 ve genel ifl-

levler alt boyutu için ,89 olarak hesaplanm›flt›r. 67 denekten elde

edilen ölçek testlerinin Cronbach alpha de¤erleri problem çözme

alt boyutu için ,80; iletiflim alt boyutu için ,72; roller alt boyutu için

,82; duygusal tepki verebilme alt boyutu için ,59; gereken ilgiyi gös-

terme alt boyutu için ,38; davran›fl kontrolü alt boyutu için ,52 ve

genel ifllevler alt boyutu için ,86 olarak belirlenmifltir (Öner, 1997).
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Verilerin Toplanmas› 
Belirlenen okullar›n yöneticilerine ve ö¤retmenlerine araflt›rman›n

amac› ve nas›l uygulanaca¤› araflt›rmac› taraf›ndan anlat›lm›flt›r. Da-

ha sonra ö¤retmenlerden s›n›f listeleri al›narak her çocuk ve annesi

için kod numaras› verilmifltir. Aile De¤erlendirme Ölçe¤i ö¤ret-

menler arac›l›¤› ile annelere ulaflt›r›lm›flt›r ve ayn› yöntem ile top-

lanm›flt›r. Eksik doldurulmufl, anne veya baban›n boflanm›fl ya da

baban›n vefat etmifl olmas› durumunda anne verileri analiz d›fl› b›-

rak›ld›¤› için toplam 897 annenin verilerine ulafl›lm›flt›r. 

Verilerin Analizi
Bu aflamada, araflt›rma grubunu oluflturan annelerin demografik

özelliklerini betimleyici frekans ve yüzde da¤›l›mlar› ç›kar›lm›fl, da-

ha sonra ölçeklerin ve alt boyutlar›n›n N, x, ve ss de¤erleri saptan-

m›flt›r. Araflt›rman›n amaçlar›na ve de¤iflkenlerine uygun olarak ger-

çeklefltirilen çözümlemeler için afla¤›daki teknikler kullan›lm›flt›r:

1) Aile De¤erlendirme Ölçe¤i alt boyutlar›ndan al›nan puanlar›n ai-

lelerinde birlikte yaflad›klar› akraba ya da akrabalar›n olup olmad›-

¤›, annelerin çal›flma durumu de¤iflkenlerine göre farkl›lafl›p farkl›-

laflmad›¤›n› belirlemek üzere iliflkisiz grup t testi,
2) Aile De¤erlendirme Ölçe¤i alt boyutlar›ndan al›nan puanlar›n›n

annenin yafl›, ö¤renim durumu, ailelerin sahip oldu¤u çocuk say›s›

ve ailelerin ‹stanbul’da yaflama süreleri de¤iflkenlerine göre farkl›-

lafl›p farkl›laflmad›¤›n› belirlemek üzere tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) yap›lm›flt›r. Tek yönlü varyans analizi sonras› belirlenen

anlaml› farkl›l›¤›n hangi gruplardan kaynakland›¤›n› belirlemek

üzere tamamlay›c› Post-Hoc analiz tekniklerine geçilmifltir. Hangi

Post-Hoc çoklu karfl›laflt›rma tekni¤inin kullan›laca¤›na karar ver-

mek için öncelikle Levene’s testi ile grup varyanslar›n›n homojen

olup olmad›¤› hipotezi s›nanm›fl, varyanslar›n homojen oldu¤unun

saptanmas› ard›ndan bu durumlarda s›kl›kla kullan›lan ve Alpha ti-

pi hataya karfl› duyarl› olan Scheffe Testi tercih edilmifltir. Varyans-

lar›n homojen olmamas› durumunda ise s›kl›kla kullan›lan ve Alp-

ha tipi hataya karfl› duyarl› olan Tamhane’s T2 Testi tercih edilmifl-

tir.

3. Aile De¤erlendirme Ölçe¤i alt boyutlar›ndan al›nan puanlar›n;

annelerin yap›lan iflten memnun olma düzeyi, ekonomik durumla-

r›n› de¤erlendirme düzeyi, efli ile iliflkisini de¤erlendirme düzeyi ve

ailede sürekli olarak birlikte yaflayan akrabalar›n say›s› de¤iflkenle-

rine göre farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤›n› belirlemek üzere Kruskal
Wallis H Testi uygulanm›flt›r. Kruskal Wallis H Testi sonuçlar›n›n

anlaml› bulundu¤u durumlarda, farkl›l›¤›n hangi gruplardan kay-

nakland›¤› Mann Whitney U Testi ile analiz edilmifltir.
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Bulgular
Tablo 2’de annelerin puanlar›na ait aritmetik ortalama, aritmetik or-

talaman›n standart hatas› ve standart sapma de¤erleri yer almaktad›r.

Gereken ilgiyi gösterme alt boyutuna ait puanlar›n aritmetik ortala-

mas› 1,88 olup di¤er alt boyutlar içerisinde en yüksek de¤eri (en
sa¤l›ks›z ifllev boyutu) oluflturmaktad›r. Genel ifllevler boyutuna ait

puanlar›n aritmetik ortalamas› 1,43 olup di¤er alt boyutlar içerisin-

de en düflük (en sa¤l›kl› ifllev boyutu) olan de¤erdir (Tablo 2). 

Annelerin yafl gruplar› dikkate al›narak yap›lan tek yönlü varyans

analizi sonucunda; duygusal tepki verebilme (F = 3,41; p<.05) ve ge-

reken ilgiyi gösterme (F = 3,87; p<.01) alt boyutlar›nda aritmetik or-
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Tablo 2
ADÖ alt ölçeklerine ait annelerin puanlar›n›n aritmetik ortalama, aritmetik
ortalaman›n standart hatas› ve standart sapma de¤erleri 

Aile De¤erlendirme Ölçe¤i Alt Ölçekleri  (n=897) � Sh
�

ss

Problem Çözme 1,60 ,01 ,50

‹letiflim 1,56 ,01 ,43

Roller 1,80 ,01 ,41

Duygusal Tepki Verebilme 1,46 ,01 ,46

Gereken ‹lgiyi Gösterme 1,88 ,01 ,36

Davran›fl Kontrolü 1,67 ,01 ,35

Genel ‹fllevler 1,43 ,01 ,40

Tablo 3
Annelerin yafl de¤iflkenine göre ADÖ alt boyutlar puanlar› için yap›lan tek yönlü
varyans analizi sonuçlar›

Grup N � ss Var. K. KT Sd KO F
Duygusal tepki verebilme
22-27 yafl 165 1,55 ,47 G. Aras› 2,207 3 ,736 3,41*

28-33 yafl 381 1,46 ,45 G. ‹çi 192,903 893 ,216

34-39 yafl 270 1,42 ,48 Toplam 195,110 896

40 ve üzeri yafl 81 1,38 ,41

Toplam 897 1,46 ,46

Gereken ilgiyi gösterme
22-27 yafl 165 1,95 ,38 G. Aras› 1,533 3 ,511 3,87**

28-33 yafl 381 1,84 ,35 G. ‹çi 118,062 893 ,132

34-39 yafl 270 1,87 ,36 Toplam 119,595 896

40 ve üzeri yafl 81 1,90 ,36

Toplam 897 1,88 ,36

*p<.05         ** p<.01



talamalar› aras›ndaki farklar anlaml› bulunmufltur (Tablo 3). Bu ifl-

lemin ard›ndan tek yönlü varyans analizi sonras› belirlenen anlaml›

farkl›l›¤›n hangi gruplardan kaynakland›¤›n› belirlemek üzere ta-

mamlay›c› Post-Hoc analiz tekniklerine geçilmifltir. Hangi Post-

Hoc çoklu karfl›laflt›rma tekni¤inin kullan›laca¤›na karar vermek

için öncelikle Levene’s testi ile grup varyanslar›n›n homojen olup

olmad›¤› hipotezi s›nanm›fl, varyanslar›n homojen oldu¤unun sap-

tanmas› ard›ndan bu durumlarda s›kl›kla kullan›lan ve Alpha tipi

hataya karfl› duyarl› olan Scheffe Testi tercih edilmifltir. Bu ifllemin

ard›ndan yap›lan Scheffe sonucunda: 1. Duygusal tepki verebilme
boyutunda 22-27 yafl grubundaki anneler ile 34-39 yafl grubundaki

anneler aras›nda, 22-27 yafl grubundaki anneler lehine (p<.05) an-

laml› bir farkl›l›k saptanm›flt›r. Bu durum 22-27 yafl grubundaki an-

nelerin 34-39 yafl grubundaki annelere göre duygusal tepki verebil-

me boyutunda daha yüksek puan ald›klar›n›, baflka bir ifade ile aile

ifllevleri aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir yap› gösterdiklerini ortaya koy-

maktad›r. 2. Gereken ilgiyi gösterme boyutunda 22-27 yafl grubunda-

ki anneler ile 28-33 yafl grubundaki anneler aras›nda, 22-27 yafl gru-

bundaki anneler lehine (p<.05) anlaml› bir farkl›l›k saptanm›flt›r. Bu

durum 22-27 yafl grubundaki annelerin 28-33 yafl grubundaki anne-

lere göre gereken ilgiyi gösterme boyutunda aile ifllevleri aç›s›ndan

daha sa¤l›ks›z bir yap› gösterdiklerini ortaya koymufltur. Di¤er yafl

gruplar› aras›ndaki farkl›l›k ise istatistiksel aç›dan anlaml› ç›kma-

m›flt›r (p>.05). Problem çözme, iletiflim, roller, davran›fl kontrolü ve
genel ifllevler alt ölçeklerine ait puanlar›n ise annelerin yafl› de¤iflke-

nine göre anlaml› bir farkl›l›k göstermedi¤i görülmüfltür (p>.05). 
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Tablo 4
Annelerin ö¤renim durumu de¤iflkenine göre ADÖ alt boyutlar puanlar› için yap›lan
tek yönlü varyans analizi sonuçlar›

Grup N � ss Var. K. KT Sd KO F
‹letiflim
‹lkokul 246 1,66 ,43 G. Aras› 3,670 3 1,223 6,73**

Ortaokul 131 1,59 ,41 G. ‹çi 162,278 893 ,182

Lise 334 1,52 ,43 Toplam 165,948 896

Ön lisans ve üstü 186 1,49 ,41

Toplam 897 1,56 ,43

Roller
‹lkokul 246 1,87 ,42 G. Aras› 2,126 3 ,709 4,09*

Ortaokul 131 1,80 ,38 G. ‹çi 154,916 893 ,173

Lise 334 1,75 ,43 Toplam 157,041 896

Ön lisans ve üstü 186 1,77 ,38

Toplam 897 1,80 ,41



Ö¤renim durumuna göre gruplar›n aritmetik ortalamalar› aras›ndaki
fark iletiflim (F = 6,73; p<.001), roller (F = 4,09; p<.01), duygusal tep-
ki verebilme (F = 19,60; p<.001), gereken ilgiyi gösterme (F = 16,74;
p<.001), davran›fl kontrolü (F = 4,19; p<.01) ve genel ifllevler (F =
8,50; p<.001) alt boyutlar›nda anlaml› bulunmufltur (Tablo 4). An-
laml› farkl›l›¤›n hangi gruplardan kaynakland›¤›n› belirlemek üzere
yap›lan Scheffe testi bulgular› ise flöyledir: 1. ‹letiflim alt boyutunda
ilkokul mezunu anneler ile lise, ön lisans ve üzeri mezunu anneler
aras›nda ilkokul mezunu anneler lehine anlaml› bir farkl›l›k saptan-
m›flt›r. Bu durum ilkokul mezunu annelerin lise ve ön lisans ve üze-
ri mezunu annelere göre aile ifllevleri aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir
yap›y› iflaret ettiklerini ortaya koymaktad›r. 2. Roller alt boyutunda
ilkokul mezunu anneler ile lise mezunu anneler aras›nda ilkokul
mezunu anneler lehine anlaml› bir farkl›l›k saptanm›flt›r. Bu durum
ilkokul mezunu annelerin aile ifllevleri aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir
yap› iflaret ettiklerini göstermektedir. 3. Duygusal tepki verebilme ve
gereken ilgiyi gösterme alt boyutlar›nda ise ilkokul mezunu anneler
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Tablo 4 (Devam›)

Annelerin ö¤renim durumu de¤iflkenine göre ADÖ alt boyutlar puanlar› için yap›lan
tek yönlü varyans analizi sonuçlar›

Grup N � ss Var. K. KT Sd KO F
Duygusal tepki verebilme
‹lkokul 246 1,63 ,53 G. Aras› 12,051 3 4,017 19,60**

Ortaokul 131 1,50 ,46 G. ‹çi 183,059 893 ,205

Lise 334 1,38 ,42 Toplam 195,110 896

Ön lisans ve üstü 186 1,34 ,36

Toplam 897 1,46 ,46

Gereken ilgiyi gösterme
‹lkokul 246 2,00 ,43 G. Aras› 6,366 3 2,122 16,74**

Ortaokul 131 1,92 ,37 G. ‹çi 113,230 893 ,127

Lise 334 1,83 ,32 Toplam 119,595 896

Ön lisans ve üstü 186 1,78 ,27

Toplam 897 1,88 ,36

Davran›fl kontrolü
‹lkokul 246 1,73 ,39 G. Aras› 1,584 3 ,528 4,19**

Ortaokul 131 1,70 ,36 G. ‹çi 112,575 893 ,126

Lise 334 1,65 ,33 Toplam 114,159 896

Ön lisans ve üstü 186 1,62 ,31

Toplam 897 1,67 ,35

Genel ifllevler
‹lkokul 246 1,54 ,41 G. Aras› 4,118 3 1,37 8,50**

Ortaokul 131 1,46 ,37 G. ‹çi 144,241 893 ,16

Lise 334 1,38 ,40 Toplam 148,359 896

Ön lisans ve üstü 186 1,38 ,39

Toplam 897 1,43 ,40

*p<.01      ** p<.001



ile lise ve ön lisans ve üzeri mezunu anneler aras›nda ilkokul mezu-
nu anneler lehine; ortaokul mezunu anneler ile ön lisans ve üzeri
mezunu anneler aras›nda ortaokul mezunu anneler lehine (p<.01)
anlaml› bir farkl›l›k saptanm›flt›r. ‹lkokul mezunu anneler lise ile ön
lisans ve üzeri mezunu annelere göre ortaokul mezunu anneler ise
ön lisans ve üzeri mezunu annelere göre duygusal tepki verebilme
boyutunda aile ifllevleri aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir yap›y› ifade et-
mifllerdir. 4. Davran›fl kontrolü alt boyutunda ise ilkokul mezunu
anneler ile ön lisans ve üzeri mezunu anneler aras›nda ilkokul me-
zunu anneler lehine (p<.05) anlaml› bir farkl›l›k saptanm›flt›r. Bu
durum ilkokul mezunu annelerin aile ifllevleri aç›s›ndan daha sa¤-
l›ks›z bir yap› gösterdiklerini ortaya koymufltur. 5. Genel ifllevler alt
boyutunda da ilkokul mezunu anneler ile lise mezunu anneler ara-
s›nda ilkokul mezunu anneler lehine; ilkokul mezunu anneler ile
ön lisans ve üstü mezunu anneler aras›nda ilkokul mezunu anneler
lehine anlaml› bir farkl›l›k saptanm›flt›r. ‹lkokul mezunu annelerin
lise mezunu anneler ile ön lisans ve üstü mezunu annelere göre ge-
nel ifllevler boyutunda aile ifllevleri aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir ya-
p›ya iflaret ettiklerini ortaya koymufltur. Yukar›daki alt boyutlarda
anlaml› oldu¤u belirlenen iliflkiler d›fl›nda di¤erleri aras›nda anlam-
l› farkl›l›k bulunmam›flt›r (p>.05). Problem Çözme boyutunda ise is-
tatistiksel aç›dan anlaml› bir farkl›l›¤a rastlan›lamam›flt›r (p>.05). 

Araflt›rman›n di¤er bir de¤iflkeni ise ailenin sahip oldu¤u çocuk sa-
y›s› de¤iflkenidir. Bu konuyla ilgili varyans analizi bulgular› Tablo
5’de verilmifltir. 
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Tablo 5
Ailelerin sahip oldu¤u çocuk say›s› de¤iflkenine göre ADÖ alt boyutlar puanlar› için
yap›lan tek yönlü varyans analizi sonuçlar›

Grup N � ss Var. K. KT Sd KO F
Problem çözme

1 çocuk 339 1,51 ,40 G. Aras› 1,830 2 ,915 3,67*

2 çocuk 473 1,58 ,49 G. ‹çi 222,847 894 ,249

3 çocuk 85 1,65 ,53 Toplam 224,677 896

Toplam 897 1,60 ,50

Duygusal tepki verebilme
1 çocuk 339 1,43 ,43 G. Aras› 2,510 2 1,255 5,83**

2 çocuk 473 1,45 ,45 G. ‹çi 192,600 894 ,215

3 çocuk 85 1,62 ,61 Toplam 195,110 896

Toplam 897 1,46 ,46

Gereken ilgiyi gösterme
1 çocuk 339 1,83 ,34 G. Aras› 1,804 2 ,902 6,85**

2 çocuk 473 1,89 ,34 G. ‹çi 117,792 894 ,132

3 çocuk 85 1,99 ,48 Toplam 119,595 896

Toplam 897 1,88 ,36

*p<.05           ** p<.01



Sahip olunan çocuk say›s›na iliflkin, gruplar›n problem çözme (F =
3,67; p<.05), duygusal tepki verebilme  (F = 5,83; p<.01) ve gereken

ilgiyi gösterme (F = 6,85; p<.01) alt boyutlar›nda aritmetik ortalama-

lar› aras›ndaki fark anlaml› bulunmufltur (Tablo 5). Yap›lan Post-

Hoc Tamhane’s T2 testi sonucunda 1. Problem çözme ve gereken il-
giyi gösterme boyutlar›nda üç çocu¤a sahip olan anneler ile bir çocu-

¤a sahip olan anneler aras›nda üç çocu¤a sahip olan anneler lehine

anlaml› farkl›l›klar saptanm›flt›r. Bu durum üç çocu¤a sahip olan an-

nelerin, bir çocu¤a sahip olan annelere göre aile ifllevleri aç›s›ndan

daha sa¤l›ks›z bir yap› gösterdiklerini ortaya koymaktad›r. 2. Duy-
gusal tepki verebilme boyutunda ise üç çocu¤a sahip olan anneler ile

bir çocu¤a sahip olan anneler aras›nda üç çocu¤a sahip olan anneler

lehine; üç çocu¤a sahip olan anneler ile iki çocu¤a sahip olan anne-

ler aras›nda üç çocu¤a sahip olan anneler lehine anlaml› bir farkl›l›k

saptanm›flt›r. Bu durum üç çocu¤a sahip olan annelerin aile ifllevle-

ri aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir yap› gösterdiklerini ortaya koymakta-

d›r. Yukar›daki alt boyutlarda anlaml› oldu¤u belirlenen iliflkiler d›-

fl›nda, di¤erler gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›k bulunmam›flt›r

(p>.05).  Ayr›ca iletiflim, roller, davran›fl kontrolü ve genel ifllevler bo-

yutlar›nda ise anlaml› bir farkl›l›¤a rastlan›lamam›flt›r (p>.05).  

Araflt›rman›n di¤er bir de¤iflkeni ise ailenin ‹stanbul’da yaflam süre-

si de¤iflkenidir. Bu konuyla ilgili varyans analizi bulgular› Tablo

6’da verilmifltir. 
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Tablo 6
Ailelerin ‹stanbul’da yaflam süresi de¤iflkenine göre ADÖ alt boyutlar puanlar› için
yap›lan tek yönlü varyans analizi sonuçlar›

Grup N � ss Var. K. KT Sd KO F
Roller

0-9 y›l aras› 154 1,76 ,40 G. Aras› 2,139 4 ,535 3,079*

10-19 y›l aras› 211 1,83 ,40 G. ‹çi 154,903 892,174

20-29 y›l aras› 234 1,85 ,43 Toplam 157,041 896

30-39 y›l aras› 267 1,74 ,39

40 y›l ve üzeri 31 1,88 ,56

Toplam 897 1,80 ,41

Gereken ilgiyi gösterme
0-9 y›l aras› 154 1,88 ,36 G. Aras› 1,634 4,408 3,09*

10-19 y›l aras› 211 1,90 ,39 G. ‹çi 117,962 892 ,132

20-29 y›l aras› 234 1,92 ,36 Toplam 119,595 896

30-39 y›l aras› 267 1,82 ,33

40 y›l ve üzeri 31 1,95 ,37

Toplam 897 1,88 ,36

*p<.05



‹stanbul’da yaflama süresi dikkate al›nd›¤›nda ise gruplar›n›n roller
(F = 3,08; p<.05)  ve gereken ilgiyi gösterme (F = 3,09; p<.05) alt bo-

yutlar›nda aritmetik ortalamalar› aras›ndaki fark anlaml› bulunmufl-

tur (Tablo 6). Yap›lan Post-Hoc analizleri sonucunda flu bulgulara

ulafl›lm›flt›r: 1. Roller ve gereken ilgiyi gösterme boyutlar›nda ‹stan-

bul’da yaflama süresi 20-29 y›l aras›nda olan anneler ile ‹stanbul’da

yaflama süresi 30-39 y›l aras›nda olan anneler aras›nda ‹stanbul’da

yaflama süresi 20-29 y›l aras›nda olan anneler lehine anlaml› bir fark-

l›l›k saptanm›flt›r. ‹stanbul’da yaflama süresi 20-29 y›l aras›nda olan

annelerin, ‹stanbul’da yaflama süresi 30-39 y›l aras›nda olan annele-

re göre aile ifllevleri aç›s›ndan ailelerinin daha sa¤l›ks›z bir yap› gös-

terdiklerini söylemek mümkündür. Di¤er gruplar aras›ndaki farkl›-

l›k ise istatistiksel aç›dan anlaml› de¤ildir (p>.05).  Di¤er boyutlar-

da (iletiflim, problem çözme, davran›fl kontrolü ve genel ifllevler) ise ‹s-

tanbul’da yaflama süresi anlaml› bir farkl›l›k yaratmam›flt›r (p>.05). 

Araflt›rman›n di¤er bir de¤iflkeni ise annenin efli ile iliflkisini ne de-

rece yeterli gördü¤üdür.  Bu konuyla ilgili varyans analizi bulgular›

Tablo 7’de verilmifltir. 
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Tablo 7
Annelerin efli ile iliflkisini de¤erlendirme düzeyi de¤iflkenine göre ADÖ alt boyutlar

puanlar› için yap›lan Kruskal Wallis H Testi sonuçlar›

Grup N �S›ra χ2 p Anlaml› fark

Sd=3
Problem çözme

A. Çok yeterli 378 374,60 74,899 ,000** B-A, C-A, D-A, C-B,D-B

B. Yeterli 460 485,57

C. Biraz yeterli 34 608,53

D. Yeterli de¤il 25 684,04

‹letiflim
A. Çok yeterli 378 393,65 39,163 ,000** B-A, C-A,D-A,D-B

B. Yeterli 460 477,84

C. Biraz yeterli 34 548,68

D. Yeterli de¤il 25 619,76

Roller
A. Çok yeterli 378 387,43 50,415 ,000** B-A, C-A, D-A, C-B 

B. Yeterli 460 479,43

C. Biraz yeterli 34 631,21

D. Yeterli de¤il 25 572,34

Duygusal tepki verebilme
A. Çok yeterli 378 394,76 45,927 ,000** B-A, C-A, D-A, D-B

B. Yeterli 460 473,92

C. Biraz yeterli 34 550,13

D. Yeterli de¤il 25 673,14



Annelerin efli ile iliflkisini de¤erlendirmeleri istendi¤inde ise ‘Hiç

yeterli de¤il’ diyen anne olmam›flt›r. Yap›lan Kruskal Wallis H Tes-

ti sonucunda annelerin efli ile iliflkisini de¤erlendirme düzeyi grup-

lar›n›n s›ra ortalamalar› aras›ndaki fark problem çözme [χ2
(3) =

74,899, p<.001], iletiflim [χ2
(3) = 39,163, p<.001], roller [χ2

(3) =

50,415; p<.001], duygusal tepki verebilme [χ2
(3) = 45,927; p<.001],

gereken ilgiyi gösterme [χ2
(3) = 16,271; p<.01], davran›fl kontrolü

[χ2
(3) = 11,806; p<.01] ve genel ifllevler [χ2

(3) = 102, 638; p<.001] alt

boyutlar›nda anlaml› bulunmufltur (Tablo 7).

Daha sonra belirlenen anlaml› farkl›l›¤›n hangi gruplardan kaynak-

land›¤›na Mann Whitney U Testi ile bak›lm›flt›r Tablo 7’de görüle-

ce¤i üzere problem çözme boyutunda yeterli ile çok yeterli, biraz ye-

terli ile çok yeterli, biraz yeterli ile yeterli, yeterli de¤il ile çok ye-

terli ve yeterli de¤il ile yeterli aras›nda ilk belirtilen düzeyler lehi-

ne anlaml› farkl›l›klar görülmüfltür. ‹letiflim boyutunda ise yeterli ile

çok yeterli, biraz yeterli ile çok yeterli, yeterli de¤il ile çok yeterli

ve yeterli de¤il ile yeterli aras›nda anlaml› farkl›l›klar görülmüfltür.

Roller boyutunda anlaml› ç›kan farkl›l›klar ise yeterli ile çok yeter-

li, biraz yeterli ile çok yeterli, yeterli de¤il ile çok yeterli ve biraz

yeterli ile yeterli (ilk belirtilen düzeyler lehine) aras›ndad›r. Duygu-
sal tepki verebilme ve gereken ilgiyi gösterme boyutlar›nda ise anlam-

l› farkl›l›klar; yeterli ile çok yeterli, biraz yeterli ile çok yeterli, ye-

terli de¤il ile çok yeterli ve yeterli de¤il ile yeterli aras›nda ç›km›fl-

t›r. Davran›fl kontrolü boyutunda ise sadece biraz yeterli ile çok ye-
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Tablo 7 (Devam›)

Annelerin efli ile iliflkisini de¤erlendirme düzeyi de¤iflkenine göre ADÖ alt boyutlar
puanlar› için yap›lan Kruskal Wallis H Testi sonuçlar›

Grup N �S›ra χ2 p Anlaml› fark
Sd=3

Gereken ilgiyi gösterme
A. Çok yeterli 378 418,55 16,271 ,001* B-A, C-A, D-A, D-B 

B. Yeterli 460 460,52

C. Biraz yeterli 34 546,10

D. Yeterli de¤il 25 565,38

Davran›fl kontrolü
A. Çok yeterli 378 424,55 11,806 ,008* C-A, C-B

B. Yeterli 460 458,80

C. Biraz yeterli 34 570,15

D. Yeterli de¤il 25 473,70

Genel ifllevler
A. Çok yeterli 378 362,00 102,638 ,000** B-A, C-A, D-A, C-B,D-B

B. Yeterli 460 490,79

C. Biraz yeterli 34 671,72

D. Yeterli de¤il 25 692,50

*p<.01        ** p<.001



terli ve biraz yeterli ile yeterli aras›nda ilk belirtilen düzeyler lehi-

ne anlaml› farkl›l›¤a rastlanm›flt›r. Genel ifllevler boyutunda ise he-

men hemen tüm gruplar›n birbiriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda (yeterli ile

çok yeterli, biraz yeterli ile çok yeterli, yeterli de¤il ile çok yeterli,

biraz yeterli ile yeterli ve yeterli de¤il ile yeterli aras›nda) ilk belir-

tilen düzeyler lehine anlaml› farkl›l›klar gösterdi¤i görülmektedir.

Di¤er gruplar aras›ndaki farkl›l›k ise istatistiksel aç›dan anlaml› de-

¤ildir (p>.05). Dikkat edilece¤i üzere anne efli ile iliflkisini yeterli

gördü¤ü ölçüde aile daha sa¤l›kl›d›r. 

Araflt›rmada annelere ailelerinde birlikte yaflad›klar› akraba ya da

akrabalar›n olup olmad›¤› sorulmufltur. Bu de¤iflkene iliflkin bulgu-

lar Tablo 8’de verilmifltir.

Alt boyutlar için yap›lan iliflkisiz grup t testi sonucunda birlikte ya-

flan›lan akraba ya da akrabalar›n olup olmamas› ile ilgili gruplar›n

aritmetik ortalamalar› aras›ndaki fark iletiflim (t = 3,25; p<.01), duy-
gusal tepki verebilme (t = 4,08; p<.001) ve genel ifllevler (t = 2,49;

p<.05) alt boyutlar›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmufltur.

Söz konusu farkl›l›k ailesinde birlikte yaflad›klar› akraba ya da akra-

balar›n bulundu¤u annelerin lehine gerçekleflmifltir. Bu durum aile-

lerinde birlikte yaflad›klar› akraba ya da akrabalar bulunan annele-

rin, ailelerinde birlikte yaflad›klar› akraba ya da akrabalar bulunma-

yan annelere göre iletiflim boyutunda aile ifllevleri aç›s›ndan daha

sa¤l›ks›z bir yap› ya iflaret ettiklerini ortaya koymaktad›r. Problem
çözme, roller, gereken ilgiyi gösterme ve davran›fl kontrolü alt boyut-

lar›na ait puanlar dikkate al›nd›¤›nda ise anlaml› bir farkl›l›¤a rastla-

n›lamam›flt›r (p>.05).   
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Tablo 8
Annelerin ailelerinde birlikte yaflad›klar› akraba ya da akrabalar›n olup olmad›¤›
de¤iflkenine göre ADÖ alt boyutlar puanlar› için yap›lan iliflkisiz grup t testi sonuçlar› 

t testi
Grup N � ss Sh

�
Sd t

‹letiflim
Evet 176 1,67 ,51 ,03 229 3,25**

Hay›r  721 1,54 ,40 ,01

Duygusal tepki verebilme
Evet 176 1,60 ,55 ,04 230 4,08***

Hay›r  721 1,42 ,43 ,01

Genel ifllevler
Evet 176 1,50 ,46 ,03 895 2,49*

Hay›r  721 1,42 ,38 ,01

*p<.05        ** p<.01       *** p<.001



Aile ile birlikte yaflayan akraba say›s› dikkate al›nd›¤›nda gruplar›-

n›n s›ra ortalamalar› aras›ndaki fark duygusal tepki verebilme [χ2
(3)

= 15,473; p<.01] , genel ifllevler [χ2
(3) = 7,984; p<.05]  boyutlar›nda

anlaml› bulunmufltur (Tablo 9). Yap›lan Mann Whitney U Testi so-

nucunda farkl›l›¤›n duygusal tepki verebilme boyutunda; ailelerinde

üç tane akrabas› yaflayan anneler ile bir tane akrabas› yaflayan anne-

ler aras›nda ve ailelerinde dört ve üzeri akrabas› yaflayan anneler ile

bir tane akrabas› yaflayan anneler aras›nda ailelerinde dört tane ve

üzeri akrabas› yaflayan anneler ile iki tane akrabas› yaflayan anneler

ilk belirtilen özellikler lehine aras›nda anlaml› farkl›l›klar saptan-

m›flt›r. Genel ifllevler boyutunda yap›lan analizler sonucunda ise

farkl›l›¤›n, ailelerinde dört ve üzeri akrabas› yaflayan anneler ile bir

akrabas› yaflayan anneler aras›nda ilk belirtilen özellikler lehine an-

laml› oldu¤u görülmektedir. Görüldü¤ü aile ile birlikte yaflayan ak-

raba say›s›n›n artmas› aile ifllevlerinde sa¤l›ks›z yap›ya iflaret etmek-

tedir. Di¤er birlikte yaflan›lan akraba say›s› gruplar› aras›ndaki fark-

l›l›k ise istatistiksel aç›dan anlaml› de¤ildir (p>.05).  Problem çözme,
‹letiflim, Roller, Gereken ilgiyi gösterme ve Davran›fl kontrolü alt bo-

yutlar›nda ise aile ile birlikte yaflayan akrabalar aç›s›ndan anlaml›

bir farkl›l›¤a rastlanmam›flt›r (p>.05).  
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Tablo 9
Aile ile birlikte yaflayan akraba say›s› de¤iflkenine göre ADÖ alt boyutlar puanlar› için
yap›lan Kruskal Wallis H Testi sonuçlar›

Grup N �S›ra p Anlaml› farkSd=3
Duygusal tepki verebilme

A. 1 kifli 84 76,84 15,473 ,001** C-A, D-A, D-B

B. 2 kifli 48 86,11

C. 3 kifli 22 109,52

D. 4 kifli ve üzeri  22 117,20

Genel ifllevler 
A. 1 kifli 84 80,57 7,984 ,046* D-A

B. 2 kifli 48 86,40

C. 3 kifli 22 99,75

D. 4 kifli ve üzeri  22 112,11

Toplam 176

*p<.05         ** p<.01

Tablo 10
Annelerin çal›flma durumu de¤iflkenine göre gereken ilgiyi gösterme puanlar› için
yap›lan iliflkisiz grup t testi sonuçlar›  

t testi
Çal›flma Durumu N � ss Sh

�
Sd t

Çal›fl›yorum 300 1,82 ,33 ,01 675 -3,752*

Çal›flm›yorum  597 1,91 ,37 ,01

*p<.001

χ2



Annelerin çal›flma durumu dikkate al›nd›¤›nda (Tablo 10), yap›lan

iliflkisiz grup t testi sonucunda çal›flma durumu gruplar›n›n aritmetik

ortalamalar› aras›ndaki farkl›l›k istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmufl-

tur (t = -3,752; p<.001). Söz konusu farkl›l›k çal›flmayan annelerin le-

hine gerçekleflmifltir. Bu durum çal›flmayan annelerin, çal›flan anne-

lere göre gereken ilgiyi gösterme boyutunda daha yüksek puan ald›k-

lar›n›, baflka bir ifade ile aile ifllevleri aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir ya-

p› gösterdiklerini ortaya koymaktad›r. Problem çözme, iletiflim, roller,
duygusal tepki verebilme, davran›fl kontrolü ve genel ifllevler alt boyut-

lar›na ait puanlar›n annelerin çal›flma durumu de¤iflkenine göre ista-

tistiksel aç›dan anlaml› bir farkl›l›k göstermedi¤i görülmüfltür (p>.05). 

Aile De¤erlendirme Ölçe¤inin hiçbir alt boyutunda annelerin yap-
t›klar› ifl de¤iflkenine (serbest veya ücretli) göre ise anlaml› bir fark-

l›l›¤a rastlanmam›flt›r (p>.05). 

Annelerin yapt›klar› iflten memnun olma düzeyi de¤iflkenine göre

ise gereken ilgiyi gösterme [χ2
(2) = 7,875; p<.05] boyutunda gruplar›-

n›n s›ra ortalamalar› aras›ndaki fark anlaml› bulunmufltur. Tablo

11’den de görülece¤i üzere yapt›klar› iflten memnun olma düzeyini

“Memnunum.” olarak belirten anneler ile “Çok memnunum.” ola-

rak belirten anneler aras›nda, “Biraz memnunum.” olarak belirten

anneler ile “Çok memnunum.” olarak belirten anneler aras›nda ilk

belirtilen özellikler lehine anlaml› farkl›l›klar saptanm›flt›r. Bu du-

rum yapt›klar› iflten memnun ve biraz memnun olarak belirten an-

nelerin, çok memnunum olarak belirten annelere göre gereken ilgi-

yi gösterme boyutunda daha yüksek puan ald›klar›, baflka bir ifade

ile aile ifllevleri aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir yap› gösterdikleri görül-

mektedir. Di¤er yap›lan iflten memnun olma düzeyi grubu aras›n-

daki farkl›l›k ise istatistiksel aç›dan anlaml› de¤ildir (p>.05).  Prob-
lem çözme, iletiflim, roller, duygusal tepki verebilme, davran›fl kontro-
lü ve genel ifllevler alt boyutlar›nda annelerin yapt›klar› iflten mem-

nun olma düzeyi de¤iflkenine göre anlaml› bir farkl›l›¤a rastlan›la-

mam›flt›r (p>.05).    
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Tablo 11
Annelerin yapt›klar› iflten memnun olma düzeyi de¤iflkenine göre gereken ilgiyi
gösterme puanlar› için yap›lan Kruskal Wallis H Testi sonuçlar›

Grup N �S›ra χ2 p Anlaml› fark

Sd=2
Gereken ilgiyi gösterme

A. Çok memnunum 100 134,47 7,875 ,019* B-A, C-A

B. Memnunum 181 155,33

C. Biraz memnunum  19 188,82

Toplam 300

*p<.05



Araflt›rma kapsam›nda annelerin ekonomik düzeylerini nas›l alg›la-

d›klar› sorulmufl ve bu düzeyler ile Aile De¤erlendirme Ölçe¤i alt

boyutlar aras›nda fark olup olmad›¤› s›nanm›flt›r (Tablo 12).

Yap›lan Kruskal Wallis H Testi sonucunda gruplar›n›n s›ra ortala-
malar› aras›ndaki fark roller [χ2

(4) = 13,619; p<.01], duygusal tepki
verebilme [χ2

(4) = 11,943; p<.05] ve genel ifllevler [χ2
(4) = 13,568;

p<.01] alt boyutlar›nda anlaml› bulunmufltur. Analizler sonucunda
farkl›l›¤›n roller boyutunda; ekonomik durumunu alt orta olarak be-

lirten anneler ile üst, üst orta ve orta düzey olarak belirten anneler
aras›nda ilk belirtilen düzeyler lehine anlaml› farkl›l›klar saptanm›fl-

t›r. Duygusal tepki verebilme boyutunda ise ekonomik durumunu
orta düzey olarak belirten anneler ile üst orta aras›nda; alt orta aras›

olarak belirten anneler ile üst orta olarak belirten anneler aras›nda
anlaml› bir farkl›l›k saptanm›flt›r. Genel ifllevler boyutunda ise eko-
nomik durumunu alt olarak belirten anneler ile üst düzey olarak be-

lirten anneler aras›nda; alt orta olarak belirten anneler ile üst düzey
olarak belirten anneler aras›nda; alt orta olarak belirten anneler ile

üst orta olarak belirten anneler aras›nda; alt orta olarak belirten an-

neler ile orta düzey olarak belirten anneler aras›nda ilk belirtilen
düzeyler lehine anlaml› farkl›l›klar saptanm›flt›r. Görüldü¤ü üzere

ekonomik durumun daha iyiye gitmesi aile ifllevlerinde sa¤l›kl› ya-
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Tablo 12
Annelerin ekonomik durumlar›n› de¤erlendirme düzeyi de¤iflkenine göre ADÖ alt
boyutlar puanlar› için yap›lan Kruskal Wallis H Testi sonuçlar›

Ekonomik Durumlar›n› N �S›ra χ2 p Anlaml› fark
De¤erlendirme Sd=4

Roller 
A. Üst 11 330,23 13,619 ,009** D-A, D-B, D-C

B. Üst orta 266 421,88

C. Orta 551 453,73

D. Alt orta 55 546,80

E. Alt  14 487,39

Duygusal tepki verebilme
A. Üst 11 479,68 11,943 ,018* C-B, D-B

B. Üst orta 266 414,45

C. Orta 551 455,22

D. Altorta 55 523,65

E. Alt  14 543,39

Genel ifllevler 
A. Üst 11 311,18 13,568 ,009** E-A,D-A,D-B, D-C

B. Üst orta 266 427,43

C. Orta 551 450,83

D. Alt orta 55 536,15

E. Alt  14 552,89

Toplam 897

*p<.05         ** p<.01



p›ya iflaret etmektedir. Di¤er gruplar› aras›ndaki farkl›l›k ise istatis-

tiksel aç›dan anlaml› de¤ildir (p>.05). Problem çözme, iletiflim, gere-
ken ilgiyi gösterme ve davran›fl kontrolü alt ölçeklerinde ise ait ista-

tistiksel aç›dan anlaml› bir farkl›l›¤a rastlan›lamam›flt›r (p>.05).  

Tart›flma
Ailenin ifllevsel yap›s›n›n annelerin ö¤renim durumu de¤iflkenine
göre anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek ama-
c›yla yap›lan analizler sonucunda; duygusal tepki verebilme ve genel
ifllevler boyutlar›nda, ilkokul mezunu olan annelerin, ortaokul-lise
mezunu anneler ile üniversite ve üzeri mezunu annelere göre gere-
ken ilgiyi gösterme boyutunda ise ilkokul mezunu olan annelerin,
üniversite ve üzeri mezunu annelere göre daha yüksek puan ald›k-
lar›, baflka bir ifade ile aile ifllevleri aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir ya-
p› gösterdikleri saptanm›flt›r. Ki¤›l› (1994) da yapt›¤› araflt›rmada, il-
kokul mezunu annelerin, aile yap›lar›na iliflkin de¤erlendirmeleri-
nin, ortaokul, lise ve üniversite mezunu annelere göre daha sa¤l›k-
s›z oldu¤unu saptam›flt›r. Bulut (2000) da yapt›¤› çal›flmas›nda, an-
nelerin ö¤renim düzeylerinin sosyal ve genel uyumlar›nda anlaml›
bir farkl›l›¤a yol açt›¤›n› saptam›flt›r. Bu farkl›l›k yüksek düzeyde
okuldan mezun annelerin lehinedir. Nitekim fiener ve Terzio¤lu
(2002) ile Renne (1970) yapt›klar› araflt›rmalar sonucunda, efllerin
ö¤renim düzeyinin artmas› ile birlikte evliliklerinden ald›klar› do-
yumun da artt›¤›n› saptam›flt›r. Bu sonuç, ö¤renim düzeyinin yük-
selmesinin efller aras›ndaki uyumun artmas›n› sa¤layarak efllerin
aç›k iletiflim kurabilmesini desteklemesinden kaynaklanabilir. 

Ailenin ifllevsel yap›s›n›n annelerin yafl› de¤iflkenine göre anlaml› bir
farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla yap›lan analiz-

ler sonucunda; duygusal tepki verebilme boyutunda, 22-27 yafl gru-
bundaki annelerin, 34-39 yafl grubundaki anneler ile 40 ve üstü yafl

grubundaki annelere göre gereken ilgiyi gösterme boyunda, 22-27 yafl
grubundaki annelerin, 28-33 yafl grubundaki annelere göre daha sa¤-

l›ks›z bir yap› gösterdikleri saptanm›flt›r. Ki¤›l› (1994) da yapt›¤› arafl-
t›rmada, 30 ve 30 yafl›ndan küçük genç annelere sahip ailelerin, de-

¤erlendirmelerinin, 31 ve üzeri yafltaki anne gruplar›na göre daha
olumsuz oldu¤unu bulmufltur. Ayr›ca Bulut (2000) çal›flmas›nda, yafl

gruplar›na göre annelerin uyumlar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bu-
lamasa da 40-49 yafl ile 30-39 yafl grubundaki annelerin kiflisel ve ge-
nel uyumlar›n›n, 20-29 yafl grubundaki annelere göre daha yüksek

oldu¤unu bulmufltur. ‹lgili sonuçlar, bu araflt›rman›n bulgular›n› des-
tekler niteliktedir. Genç anneler evlili¤in yükledi¤i yeni rolüne al›fl-

ma, uyum sa¤lama aflamas›ndad›r. Uyum sürecinde rol karmaflas› ve
stres yaflayabilir. Bu noktadan hareket ile anneler, aile içinde yafla-

d›klar› stres ve karmafladan ötürü duygular›n› uygun biçimde ve
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miktarda ifade etmede zorluk yaflayabilirler. Yaflanmas› olas› bu zor-

luklar ise aile ifllevleri aç›s›ndan sa¤l›ks›zl›¤a yol açabilir. 

Ebeveynlerin yafl fark› de¤iflkenine göre ailenin ifllevsel yap›s›n›n

anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek için yap›lan

analizler sonucunda anlaml› bir farkl›l›k bulunamam›flt›r. Bu du-

rumda ebeveynlerin yafl fark›n›n ailelerin örgütsel ve yap›sal niteli-

¤ine etki etmedi¤i söylenilebilir. Bu sonuç, Soner’in (1995) yapt›¤›

araflt›rman›n sonuçlar› ile paralellik göstermektedir. Soner çal›flma-

s›nda anne-babalar›n yafl fark›n›n, genel aile uyumunu etkilemedi-

¤ini saptam›flt›r. Ebeveynlerin evlilik süresi de¤iflkenine göre ise

iletiflim boyutunda, 1-7 y›l aras› evli olan ebeveynlerin, 8 y›l ve üs-

tünde evli olan ebeveynlere göre daha yüksek puan ald›klar›, baflka

bir ifade ile aile ifllevleri aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir yap› gösterdik-

leri saptanm›flt›r. T›naz (1997) yapt›¤› araflt›rmada evlilik süresinin

artmas› ile birlikte iletiflim düzeyinin yükseldi¤ini belirtmektedir.

Bu durum, aile üyelerinin evlilik sürelerinin artmas› ile birlikte di-

rekt iletiflimde bulunarak kendilerini daha aç›k flekilde ifade etme-

lerinden kaynaklanm›fl olabilir. 

Ailenin ifllevsel yap›s› annelerin çal›flma durumu de¤iflkenine göre

incelendi¤inde; gereken ilgiyi gösterme boyutunda, çal›flmayan anne-

lerin, çal›flan annelere göre daha yüksek puan ald›klar›, baflka bir ifa-

de ile aile ifllevleri aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir yap› gösterdikleri

saptanm›flt›r. fiener ve Terzio¤lu (2002) da yapt›klar› araflt›rmada

kad›n›n çal›flt›¤› ailelerde, kad›n ve erkeklerin evlilik uyum puanla-

r›n›n, çal›flmayan ve kad›n›n emekli oldu¤u ailelere göre anlaml› de-

recede daha yüksek oldu¤unu saptam›fllard›r. Kasuto (2005) da ça-

l›flmayan annelerin, çocuklar›n› reddetme e¤iliminin, çal›flan anne-

lere göre anlaml› derecede daha yüksek oldu¤unu saptam›flt›r. Ser-

telin (2003) ise annenin çal›flmas›, benlik sayg›s›n› olumlu olarak et-

kiledi¤i gibi farkl› ortamlarda bulundu¤u ve bir sosyal çevre olufltur-

du¤u için ev ifllerinden ve çocuk ile u¤raflmaktan bo¤ulmas›n› en-

geller görüflündedir. Bu çal›flmada sadece annelerin yapt›klar› iflten

memnun olma düzeyi de¤iflkenine göre gereken ilgiyi gösterme bo-

yutunda gruplar aras›ndaki fark çok memnun olanlar lehine anlaml›

bulunmufltur. Çok memnun olan anneler memnun ve biraz mem-

nun annelere göre daha sa¤l›kl› aile yap›s›n› iflaret etmektedirler. 

Ekonomik durumunu de¤erlendirme düzeyine göre ise roller ve ge-
nel ifllevler boyutlar›nda, ekonomik durumunu alt düzey olarak de-

¤erlendiren annelerin, ekonomik durumunu üst ve orta düzey ola-

rak de¤erlendiren annelere göre daha yüksek puan ald›klar›, baflka

bir ifade ile aile ifllevleri aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir yap› gösterdik-

leri saptanm›flt›r. Yap›lan araflt›rmalarda toplam gelir miktar›n›n art-

mas› ile evlilik uyumunun da artt›¤› daha sa¤l›kl› aile yap›s›na sahip

olduklar› görülmüfltür (Filsinger & Wilson, 1984; Ki¤›l›, 1994; fiener

& Terzio¤lu, 2002). Holden (1997) ve Berns (1993), baban›n ifl kay-
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b› ile annenin dayak yemesi ve çocu¤un istismar edilmesi aras›nda

bir iliflki bulmufltur (akt. Sertelin, 2003). Çak›c› (2006) da çal›flma-

s›nda sosyoekonomik düzeyin aile ifllevlerini belirleyici bir faktör

oldu¤unu saptam›flt›r. 

Annelerin efli ile iliflkisini de¤erlendirme düzeyi aç›s›ndan problem
çözme, roller, duygusal tepki verebilme ve genel ifllevler boyutlar›nda
anlaml› farkl›l›klar görülmüfltür. Anne efli ile iliflkisini yeterli gördü-
¤ü ölçüde ailenin daha sa¤l›kl› bir yap›ya sahip oldu¤u görülmüfltür.
Bulut (2000) da yapt›¤› araflt›rmada, efli ile olumlu iliflkilerinin oldu-
¤unu söyleyen ailelerde aile yap›s›n› da daha sa¤l›kl› oldu¤unu sap-
tam›flt›r. Sa¤l›kl› aile, aile bireyleri aras›nda olumlu duygusal ba¤la-
r›n ve iletiflimin oldu¤u ailedir (Özgüven, 2001). Efli ile iliflkisini
çok yeterli olarak de¤erlendirmeyen annelerin, uyum ve deste¤in
temeli olan iletiflimi, daha sa¤l›kl› bir flekilde sürdürememelerinden
dolay› ifllevlerini yerine getiremedikleri söylenilebilir. fiener ve
Terzio¤lu (2002) yapt›klar› araflt›rmada, efller aras›nda duygu ve dü-
flüncelerin paylafl›m›n›n artmas› ile gerek kad›n, gerek ise erkekle-
rin evlilik uyum puanlar›n›n anlaml› bir flekilde artt›¤›n› saptam›fl-
t›r. Navran (1967) yapt›¤› araflt›rmada, mutlu çiftlerin evliliklerinde
s›k›nt› ve sorun yaflayan çiftlere nazaran daha fazla konufltuklar›n›,
birbirlerini ve sorunlar›n› daha iyi anlad›klar›n› ve kelimelerin ar-
d›ndaki duygular› daha iyi sezdiklerini saptam›flt›r. 

Çocuk say›s› de¤iflkenine göre sadece gereken ilgiyi gösterme boyu-
tunda anlaml› oldu¤unu göstermifltir. ‹ki ve üzeri çocu¤a sahip ebe-
veynlerin, tek çocu¤a sahip ebeveynlere göre daha yüksek puan al-
d›klar›, baflka bir ifade ile aile ifllevleri aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir
yap› gösterdikleri saptanm›flt›r. Gereken ilgiyi gösterme boyutunda,
iki veya üç çocuklu ailelerin, tek çocu¤u olan ailelere göre ifllevleri-
ni yerine getirme aç›s›ndan daha sa¤l›ks›z bir görünüme sahip olma-
s›n›n nedenleri olarak büyük flehirde yaflam›n h›zl› ak›fl› ve yaflam
koflullar›n› iyilefltirmenin zor oluflu aile bireylerinde strese ve dola-
y›s› ile sa¤l›ks›z aile yap›s›na neden olabilir. Ailede çocuk say›s›n›n
artmas›n›n aile üzerindeki olumsuz etkilerini gösteren çal›flmalar
(Ki¤›l›, 1994; fiener & Terzio¤lu, 2002) yan›nda çocuk say›s›n›n ai-
le ifllevleri aç›s›ndan bir farkl›l›k yaratmad›¤›n› gösteren çal›flmalar
da (Çak›c›, 2006) vard›r. 

Aile kurumu, toplumsal yönleri ile çocu¤u biçimlendirmekte, ifllev-

sel niteli¤i ile (sa¤l›kl› ya da sa¤l›ks›z oluflu, aile içinde rollerin pay-
lafl›m›, ailedeki iletiflim, problem çözme becerileri gibi faktörler) ço-
cu¤un sosyal-duygusal uyumunu olumlu ya da olumsuz yönde etki-

lemektedir. Çocuklar aile ortam› nedeniyle olumsuz sosyal beceriler
kazanmakta, yaflamlar› boyunca kiflileraras› iliflkilerde, akademik ça-

l›flmalarda ve duygusal-davran›flsal alanlarda çeflitli uyum problemle-

ri ile karfl›laflabilmektedirler. Bu yüzden çocuklar›n sosyal-duygusal
uyumunu destekleyen en önemli kurumlardan biri olan ailelerin, ör-
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gütsel-yap›sal niteli¤inin belirlenmesi önem tafl›maktad›r. 

Bu araflt›rmadan elde edilen bulgular›n ö¤retmenlere, aile e¤itimi-

ne yönelik çal›flmalar› planlamas›nda yard›mc› bir veri kayna¤› ola-

ca¤› umulmaktad›r. Ayr›ca aile içi iliflki örüntüleri ile ilgili bulgula-
r›n çocu¤un bak›m› ve e¤itiminden sorumlu olan kifliler ve kurum-
lar taraf›ndan de¤erlendirilerek yeni çal›flmalara yol gösterici olaca-
¤› düflünülmektedir. 

Sonuç olarak araflt›rman›n bulgular› ›fl›¤›nda risk faktörleri (annenin
ö¤renim düzeyinin düflük olmas›, düflük sosyoekonomik düzey, çok
çocuklu aile gibi) göz önünde bulundurularak ailenin ifllevlerini da-
ha sa¤l›kl› yerine getirebilmelerini sa¤layacak etkin e¤itim program-
lar›n›n (etkili ebeveynlik, çat›flma yönetimi, ev yönetimi, aile siste-
mi, aile sa¤l›¤›, ailede problem çözme, ailede iletiflim, ailede bofl za-
man u¤rafllar›, çocuk bak›m› ve e¤itimi vb gibi) uygulanmas› ve ül-
ke genelinde yayg›nlaflt›r›lmas› önerilebilir. Çal›flmayan annelere, ifl
imkânlar› yarat›larak üretimin aktif parças› olmalar› sa¤lanabilir.
Böylece çal›flan annelerin kendine güveni artar ve olumlu bir benlik
alg›s› gelifltirmeleri desteklenmifl olur. Bu sonuç ise aileyi olumlu
yönde etkileyerek daha ifllevsel olmas›na ve çocu¤un geliflimine da-
ha fazla katk›da bulunmas›na yard›mc› olabilir. Yap›lacak hizmet içi
e¤itim çal›flmalar›nda, okul öncesi e¤itimcilerin dikkati sa¤l›ks›z aile
ifllevlerinin çocu¤a etkisine çekilerek aile kat›l›m çal›flmalar›n› bu te-
mel çerçevesinde planlamalar› istenilebilir. Bir sosyal kurum olarak
okulun toplumsallaflt›rma süreci içinde ö¤renmeyi gerçeklefltirme ve
di¤er sosyal kurumlar›n bofllu¤unu doldurma gibi iki sorumlulu¤u
vard›r. Ailenin parçalanm›fl olmas› ya da bütünlü¤ünü korudu¤u hâl-
de çeflitli nedenler ile ifllevini gerçeklefltirememesi, çocu¤un ilgi ve
sevgi gereksinimini karfl›layamamas› durumunda, bu görevi okulun
üstlendi¤i görülür (Yavuzer, 1996). Ev ortam›n›n gergin oldu¤u za-
manlarda çocuk, okul öncesi e¤itim kurumuna gelerek ferahlama
olana¤› elde etmifl olur (Fiflek & Y›ld›r›m, 1993). Bu aç›dan okul ön-
cesi çocuklar›n okul öncesi e¤itimi almalar›n›n öneminin alt›n› bir
kez daha çizmek gerekmektedir. Sa¤l›ks›z aile ortamlar›n›n çocuklar
üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayan say›s›z araflt›rma bulgular›
vard›r. Hoflgörülü ve demokratik evlerde büyüyen çocuklar›n arka-
dafllar› ile iliflkilerinde daha etkin, daha giriflken, yarat›c› fikirler öne
sürebilen çocuklar oldu¤u buna karfl›l›k sert bir denetim alt›nda tu-
tulan ya da e¤itim yöntemleri aç›s›ndan de¤iflken yap›da ailelerde
büyüyen çocuklar›n sald›rganl›k ile karfl› ç›kma aç›s›ndan risk alt›n-

da olduklar›n› ve iç dünyalar›n› aç›klamakta güçlük çektiklerini gör-
müfllerdir (Akgün & Meirieu; 2004; Yavuzer, 1993). Annelerin ço-

cuklar› ile iliflkileri s›ras›nda ya da aile içinde yans›tt›klar› pozitif ve

negatif duygular›n çocu¤un sosyal becerilerini ve yeterlili¤ini etkile-
di¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r (Eisenberg et al, 2001). Ailelerin dikkati

çeflitli yollarla bu bulgular üzerine çekilebilir.
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Abstract

This study aims to investigate preschool children’s family functions. To fulfill this

aim, mothers’ viewpoints and characteristics (e.g., educational level, age, number of

children, time spent in Istanbul, relations with spouse, employment status, relatives

living in the same house, and perceived economic level) have been considered. The

study sample consists of the mothers (n = 897) of 416 girls and 481 boys aged 5 ye-

ars old (60-72 months) attending 16 preschools in Istanbul. The findings show that

less healthy family functions are displayed by young mothers than older ones; pri-

mary school graduate mothers than more educated ones; mothers with three children

than those with fewer children; mothers who have lived in Istanbul for 20-29 years

than those who have lived longer; mothers who have other relatives living with them

than those who do not; non-working mothers than working ones; and mothers who

stated that they were satisfied and moderately satisfied with their jobs than those

who stated they were very satisfied. Other noteworthy findings are that the better

the mother perceives her relations with her spouse and the better the economic si-

tuation, the healthier the family. The results also reveal that as the number of rela-

tives living with the family increases, family functions become less healthy. 
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The family is the primary institution responsible for early childcare

and education. The faster and bigger social changes encountered in

our century also affect the structure, needs, and relations of this ins-

titution (Oktay, 2000). The quality of the relationships formed du-

ring early childhood affects behavior and thoughts throughout a li-

fetime. Studies have shown a significant relationship between the

psycho-social development of children and their family relations-

hips (Baflal, 2004). The healthy or unhealthy behaviors of parents

are closely related to family dimensions such as problem-solving

behaviors within the family, communication skills, role-fulfillment,

the expression of emotional reactions, and the display of interest in

one another, behavior control, and the perception of the general

functions of the family. In fact, the family itself is a natural system

and has many functions. Each part of the system is able to affect ot-

her parts (Levi, 1986; Riley, 1990; Goldenberg & Goldenberg,

1991).  

Lewis, Beavers, Gosselt and Philips define functional (healthy) fa-

milies as those that fulfill their functions to an expected level; and

unfunctional (unhealthy) families as those who are not able to ful-

fill their functions due to ineffective family interaction (cited in An-

drews, 1979). At the base of an unhealthy family lies spouses who

cannot get along, have different ego ideals, and who cannot estab-

lish effective communication or interaction. These turn into vario-

us pathological behaviors and may harm both spouses and the chil-

dren. In healthy families, there is flexible interaction which can be

adjusted if the need arises. In unhealthy families, the members do

not have an open communication with each other. They do not dis-

cuss family matters and look for solutions; they are estranged from

each other; and harbor negative feelings for one another (Beavers,

1981; Gürakar, 1991; Demirsar, 1985; Dönmezer, 2003; Bulut,

1993). The members of unhealthy families are deprived of the fee-

lings of loyalty and belonging. Their emotional development is at

risk and there is an increased possibility for the emergence of

psychopathological reactions (Gutknecht & Butler, 1985). In situ-

ations where the roles of the family members are weak or vague,

the family may be unhealthy and several problems may arise (Fru-

de, 1991). According to Beavers’s Functional Levels Model (1981),

there is a high level of capacity for discussion, respect for individu-
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al preferences, compassion and humor in the healthy and balanced

family type. As families go towards the unhealthy type, they gene-

rally become unbalanced by getting farther away from the core.

Such families are characterized by weak limits, mixed communica-

tion, minimal sharing of emotions, and hopelessness. They do not

have a family identity.

Epstein, Keitner, Miller and Bishop (1993) have focused on the fol-

lowing six dimensions in order to understand the structure, organi-

zation, and behavior patters of the family: Problem solving, commu-

nication, roles, emotional reactions, showing interest, and behavior

control. Problem Solving is the skill of resolving problems in a way

to ensure the effective maintenance of family functions. Healthy

families generally have rare unresolved problems. When a new

problem arises, these families approach the problem systematically.

When family functions start to lose their effectiveness, the systema-

tic approach used in problem solving also decreases. Communicati-
on is the sharing of information between family members. This sha-

ring may be open or closed, direct or indirect. Family Roles refer to

the behavior patterns repeated by family members to fulfill their

functions. Family members need to fulfill certain functions and

tasks in order to healthily sustain their physical, emotional, social,

and educational development. Affective Responsiveness involves an

appropriate style and amount of expression of feeling. As much as

the expression of positive feelings is necessary in events of compas-

sion, closeness, support, love, togetherness, happiness, and fun,

those of negative feelings is also necessary when faced with anger,

fear, sadness, disappointment, and depression. Affective Involve-
ment denotes the value given and interest shown by the family for

the individual activities of members. It may involve characteristics

such as disinterest, unwilling participation, and emphatic participa-

tion (interest and participation shown by the individual to meet the

needs of others). Extreme pathological qualities such as over-inte-

rest are seen in unhealthy relationships. Behavior Control refers to

the behavior patterns of a family in the face of an emergency, a

psychological problem, psycho-biological needs, and interpersonal

socialization behaviors inside and outside the family. These pat-

terns may be strict, flexible, chaotic (individuals do not know when

to do what), or laissez-faire (no rules). 
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It is a fact that the social and emotional adaptation of preschool chil-

dren determines their future success and psychological health. It is

important to determine the characteristics of the family and the va-

riables affecting these characteristics as the family has the utmost

importance in the formation and development of children’s social-

emotional adaptation at this stage. The aim of this study is to exa-

mine the family functions of children attending preschools. In or-

der to do this, mothers’ viewpoints and characteristics (e.g., educa-

tion level, age, number of children, time spent in Istanbul, relations

with spouse, employment status, relatives living in the same house,

and perceived economic level) have been considered.  

Method

Sample

The study sample comprises mothers (n = 897) of 5 year-olds (60-

72 months) attending 16 preschools (primary schools, independent

preschools) in 6 different districts on the European side of Istanbul,

whose parents were both alive and not divorced. The majority of

the mothers (42.5%) were between 28-33 years old, high school gra-

duates (37.2%) with two children (52.7%). The majority (% 61.2)

perceive the economic condition of their family as moderate. Only

33.4% of the mothers in the sample were working and 60.3% of the-

se said they were satisfied with their jobs.

Measurement

Data collection tools used in the study were a personal information

form and the Family Assessment Device.

Personal Information Form

The personal information form asks mothers about their age, edu-

cation level, number of children, the sex of the child attending

preschool, the order of the child in preschool, time spent living in

Istanbul, their relationship with their spouses, relatives living with

them, the number of these relatives, their work status, their jobs,

the level of their job satisfaction, and their perception of their eco-

nomic condition.
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The Family Assessment Device

This device was developed by Epstein, Bolwin, and Bishop  and

adapted to Turkish by Bulut (1990). After the translation of the de-

vice with the back-translation method, a group of 20 experts chec-

ked whether the Turkish items were easily understood, which led

to certain revisions. In the end, the translated form was considered

to be equivalent to its original form (cited in Öner, 1997). The Fa-

mily Assessment Device (FAD) assesses the functions of the family

(i.e., organizational and structural quality, family relationships, and

interaction) as healthy or unhealthy. Consisting of 60 items, the sca-

le has 7 sub-dimensions: Problem Solving (6 items), Communicati-
on (9 items), Family Roles (12 items), Affective Responsiveness (6

items), Affective Involvement (7 items), Behavior Control (9 items),

and General Functions (12 items). There is a one-page instruction

about how to complete the device in the beginning of the device.

As the items are read, the best response is chosen by considering

the last two months. For each item, one of the following responses

is chosen: “Completely Agree”, “Mostly Agree”, “Slightly Agree,”

and “Completely Disagree.” The response “Completely Agree” re-

ceives 1 point, “Mostly Agree” 2 points, “Slightly Agree” 3 points

and “Completely Disagree” 4 points. A response worth 1 point in-

dicates a healthy answer while a response worth 4 points indicates

an unhealthy response. The device has 35 back translated items.

The higher the scores, the less healthy is the family on that particular
function (Öner, 1997). 

Family scores are calculated by taking the sub-scale mean scores of

each family member over 12. The scores vary between 1.00 (he-

althy) and 4.00 (unhealthy). As the scale was only implemented on

mothers in this study, the family score was not calculated, and only

mothers’ scores were assessed (Öner, 1997). 

The scale was administered on Hacettepe University School of So-

cial Services students and staff (n = 51) twice with a waiting period

of 3 weeks, and the relationships between scores was evaluated by

using Pearson-Moment correlation coefficient. The coefficients

were .90 for problem solving sub-dimension; .84 for communicati-

on; .82 for family roles; .78 for affective responsiveness; .62 for af-

fective involvement; .80 for Behavior Control, and .89 for general

functions. The Cronbach alpha values of tests obtained from 67

subjects were .80 for problem solving sub-dimension; .72 for com-

munication; .82 for family roles; .59 for affective responsiveness; .38

for affective involvement; .52 for Behavior Control, and .86 for ge-

neral functions (Öner, 1997).
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Results

When mothers’ sub-dimension scores on the FAD are examined, it

can be seen that the mean score for affective involvement is 1.88

constituting the greatest value in all sub-dimensions (the most un-
healthy function dimension). On the other hand, the mean score for

general functions is 1.43 constituting the lowest value (the healthi-
est function).  

One-way analysis of variance (ANOVA) on mothers’ age groups

showed significant differences between the mean scores on the af-

fective responsiveness (F = 3.41; p<.05) and involvement (F = 3.87;
p<.01) sub-dimensions. The analyses revealed that, when compa-

red to mothers aged 34–39 years old, mothers aged 22–27 years old

scored higher on the affective responsiveness dimension, showing a

more unhealthy structure as regards family functioning. In the di-

mension of affective involvement, 22–27 year old mothers were re-

vealed to have a more unhealthy structure than 28–33 year old mot-

hers. Differences between other age groups were not found to be

statistically significant (p >.05). Scores pertaining to Problem Sol-
ving, Communication, Family Roles, Behavior Control and General
Functions sub-dimensions did not vary with respect to the variable

of mother’s age (p>.05). 

A significant difference was found between groups with respect to

education level in the following sub-dimensions: Communication

(F = 6.73; p<.001), Family Roles (F = 4.09; p<.01), Affective Respon-

siveness (F = 19.60; p<.001), Affective Involvement (F = 16.74;
p<.001), Behavior Control (F = 4.19; p<.01) and General Functions

(F = 8.50; p<.001). The findings show that primary school graduate

mothers have more unhealthy family functioning when compared

to high school and college graduate mothers as regards Communi-

cation and General Functions dimensions. In Family Roles, too, a

difference was found between primary and high school graduate

mothers, revealing that the former have more unhealthy family

functioning. In the dimensions of Affective Responsiveness and Af-
fective Involvement, primary school graduate mothers were found to

have more unhealthy family functioning than high school or colle-

ge/university graduate mothers; and similarly secondary school gra-

duate mothers were found to have more unhealthy family functio-

ning than college/university graduate mothers. It was also found
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that primary school graduate mothers had unhealthier functioning

in Behavior Control than college/university graduate mothers. No

such statistically significant difference was observed in the Problem
Solving dimension (p>.05). 

With respect to the number of children; the mean scores of groups

were found to have statistically significant differences in the follo-

wing dimensions: Problem Solving (F = 3.67; p <.05), Affective Res-

ponsiveness (F = 5.83; p<.01) and Affective Involvement (F = 6.85;
p<.01). Accordingly, mothers with three children were shown to ha-

ve more unhealthy family functioning in Problem Solving, Affective
Involvement and Affective Responsiveness, when compared to those

with one single child. No significant difference was found in other

sub-dimensions (p>.05).  

As for time spent living in Istanbul, the difference between the gro-

ups in the dimensions of Family Roles (F = 3.08; p<.05) and Affecti-
ve Involvement (F = 3.09; p<.05) was found to be significant. Those

mothers who had been living in Istanbul for 20–29 years revealed a

more unhealthy family functioning than those who had been living

there for 30–39 years, in the Family Roles and Affective Involvement
dimensions. In other dimensions, time spent living in Istanbul did

not lead to any significant difference (p>.05). 

When mothers were asked to evaluate their relationship with their

spouses, no mother chose the response ‘Not satisfactory at all’. The

Kruskal Wallis H test results showed that the difference between

the mean ranks were found to be significant in the following di-

mensions: Problem Solving [χ2
(3) = 74.90, p<.001], Communication

[χ2
(3) = 39.16, p<.001], Family Roles [χ2

(3) = 50.42; p<.001], Affecti-

ve Responsiveness [χ2
(3) = 45.93; p<.001], Affective Involvement

[χ2
(3) = 16.27; p<.01], Behavior Control [χ2

(3) = 11.81; p<.01] and

General Functions  [χ2
(3) = 102.64; p<.001]. In the Problem Solving

dimension, differences were found between adequate and very

adequate, slightly and very adequate, slightly adequate and ade-

quate, not adequate and very adequate, and not adequate and ade-

quate, in favor of the former levels. In the Communication dimen-

sion, significant differences were found between adequate and very

adequate, slightly adequate and very adequate, not adequate and

very adequate, and not adequate and adequate. In the Family Roles
dimension, there were significant differences between adequate
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and very adequate, slightly adequate and very adequate, not ade-

quate and very adequate, and slightly adequate and adequate (in fa-

vor of the former). In the dimensions of Affective Responsiveness and
Affective Involvement, significant differences were between ade-

quate and very adequate, slightly adequate and very adequate, not

adequate and very adequate, and not adequate and adequate. In

the Behavior Control dimension the only difference was found bet-

ween slightly adequate and very adequate, and slightly adequate

and adequate, in favor of the former. Finally, in the General Func-
tions dimension, in almost all groups, significant differences were

found in favor of the former levels. Differences between other gro-

ups were not statistically significant (p>.05). As can be seen, the

more adequate the mother perceives her relationship with her

spouse, the healthier the family. 

Mothers who live with family members were found to have more

unhealthy family functioning in the dimensions of Communication,
Affective Responsiveness and General Functions when compared to

those who do not live with other relatives. No significant differen-

ce was found in the dimensions of Problem Solving, Family Roles,
Affective Involvement and Behavior Control (p>.05).  When the

number of relatives living with the family was considered, the dif-

ference between the mean ranks of groups were found to be signi-

ficant in the dimensions of Affective Responsiveness [χ2
(3) = 15.47;

p<.01] and General Functions [χ2
(3) = 7.99; p<.05]. As a result of the

analyses, it can be said that a bigger number of relatives living with

a family indicates less healthy family functioning in Affective Res-
ponsiveness and General Functions. No such difference was found in

the dimensions of Problem Solving, Communication, Family Roles,
Affective Involvement and Behavior Control (p>.05).  

With respect to the work status of mothers, a statistically significant

difference was found between the mean scores of the groups (t = -

3.75; p<.001) in favor of non-working mothers. This shows that non-

working mothers scored higher in the Affective Involvement dimen-

sion than working mothers, indicating a less healthy structure with

respect to family functioning. When other sub-dimensions are con-

sidered, no statistically significant difference was found (p>.05). No

sub-dimension of the FAD revealed a statistically significant diffe-

rence with respect to the variable of mother’s job (p>.05).  
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As for the variable of mother’s satisfaction level of her job, the dif-

ference between the mean ranks of groups was found to be signifi-

cant in the dimension of Affective Involvement [χ2
(2) = 7.88; p<.05].

It was observed that mothers who were satisfied and slightly satis-

fied by their jobs scored higher than mothers who were very satis-

fied in the Affective Involvement dimension, showing unhealthier

family functioning. No statistically significant difference was found

in other sub-dimensions (p>.05).

Mothers were also asked their perceptions of their economic condi-

tion to see if a difference existed between these levels and FAD

sub-dimensions. The analyses showed significant differences in the

dimensions of Family Roles [χ2
(4) = 13.62; p<.01], Affective Respon-

siveness [χ2
(4) = 11.94; p<.05] and General Functions [χ2

(4) = 13.57;

p<.01]. It can be seen that better economic conditions indicate he-

althier family functioning. No statistically significant difference was

found in other sub-dimensions (p>.05).

Discussion

As a result of the analyses conducted to ascertain whether family

functioning differs with respect to mother’s education level, it was

found that in the Affective Responsiveness and General Functions di-

mensions, primary school graduate mothers had more unhealthy fa-

mily functioning than secondary-high school and college/university

graduate mothers, whereas in the Affective Involvement  dimension,

primary school graduate mothers scored higher than university gra-

duate mothers, thus indicating an unhealthy structure. In a study by

Ki¤›l› (1994), primary school graduate mothers were shown to have

more unhealthy evaluation of their family structure than secondary

and high school and university graduate mothers. Similarly, Bulut

(2000) found that the educational level of mothers led to a signifi-

cant difference in social and general adaptation. This difference is

largely in favor of graduate mothers. In the same way, fiener and

Terzio¤lu (2002) and Renne (1970) concluded that as the educati-

on level of spouses rises, so does the satisfaction they derive from

their marriage. This may have been due to high educational level

supporting an open communication between spouses. 

The analyses conducted to show whether family functioning varies
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with respect to mothers’ ages revealed that in the dimensions of Af-
fective Responsiveness and Affective Involvement, mothers aged

22–27 years old had a more unhealthy structure than older mothers.

Ki¤›l› (1994) also showed that the evaluation of families in which

mothers were aged 30 years old or younger was more negative than

families in which mothers were aged 31 years old or older. Also,

even though Bulut (2000) found no significant difference between

mothers’ adaptation with respect to age groups, he concluded that

the personal and general adaptation of mothers aged between

40–49 years old and 30–39 years old were higher than those of mot-

hers aged 20–29 years old. These findings corroborate the results of

the present study. Young mothers are still striving to get used to

and adapt to the new role brought on by marriage. It is natural that

this adaptation period will be accompanied by role conflicts and

stress. Therefore, mothers may have difficulty expressing their

emotions appropriately and at the right level, which may in turn le-

ad to unhealthy family functioning.  

When family functioning was examined with respect to mothers’

work status, it was found that non-working mothers scored higher

than working mothers in Affective Involvement, showing unhealthi-

er family functioning. In a study by fiener and Terzio¤lu (2002), sig-

nificantly higher marriage adaptation scores were found in families

where women worked when compared to families with non-wor-

king or retired women. Kasuto (2005) also revealed that the ten-

dency of non-working mothers to reject their children was signifi-

cantly higher than working mothers. Sertelin (2003) concluded that

working affected mother’s self-esteem positively and that being in

different environments and having a social circle stopped women

from getting suffocated in housework and children. The present

study found a significant difference in the Affective Involvement di-

mension in favor of mothers who were very satisfied with their work

by using only the work satisfaction variable. Very satisfied mothers

had more healthy family functioning than those who were satisfied

and slightly satisfied. 

With respect to the perception of economic condition, in the dimen-

sion of Family Roles and General Functions, those mothers who per-

ceived their economic condition as low level were found to score

higher than others, indicating a more unhealthy structure. Other stu-
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dies have also shown that as the total income level rises, so does har-

mony in marriage and the health of family structure (fiener & Ter-

zio¤lu, 2002; fiener & Terzio¤lu, 2002; Ki¤›l›,1994; Filsinger & Wil-

son,1984). Holden (1997) and Berns (1993) found a relationship bet-

ween fathers losing their job and battering of wives or child abuse

(qtd. in Sertelin, 2003). Çak›c› (2006) too claimed in his study that

socio-economic level is a determining factor for family functioning.  

With respect to mothers’ evaluation of their relationship with their

spouses, significant differences were found on the dimensions of

Problem Solving, Family Roles, Affective Responsiveness, and General
Functions. The more satisfied the mothers about their relations with

their spouses, the healthier the family. In a study by Bulut (2000), it

was found that healthier family structure was found among those

who reported to have good relationships with their spouses. A he-

althy family is one where members have positive affective ties and

communication (Özgüven, 2001). It can be said that mothers who do

not view their relationships as very satisfactory may fail to fulfill the-

ir functions. fiener and Terzio¤lu (2002) similarly found that both

women’s and men’s marriage adaptation scores rose significantly as

the sharing of emotions and thoughts increased between spouses.  

With respect to the variable of the number of children, a significant

difference was only found in the Affective Involvement dimension.

Parents with two or more children scored higher than parents of

single children, indicating a more unhealthy structure. The reasons

behind this may be the difficulty of bettering life conditions in big

urban centers and the stress and unhealthy structure caused by this.

Despite the studies showing the negative effects of having too many

children on the family (fiener & Terzio¤lu, 2002; Ki¤›l›, 1994), other

studies have concluded that the number of children do not cause a

difference with respect to family functioning (Çak›c›, 2006). 

While the family shapes children with its social aspects, its functio-

nal side (i.e., factors such as healthy versus unhealthy, sharing of fa-

mily roles, communication in the family, and problem solving

skills) affects children’s social-emotional adaptation either positi-

vely or negatively. Children may acquire negative social skills, ha-

ve difficulty in interpersonal relationships throughout a lifetime,

and face problems in academic studies and affective-behavioral are-

as due to negative family environments. Therefore, it is important
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to determine the organizational-structural characteristics of the fa-

mily. The findings from this study are expected to act as a source

of data for teachers in planning family education. Additionally, it is

hoped that the findings about family relationships will be assessed

by individuals and institutions responsible for childcare and educa-

tion, and act as a guide for future studies. 

In sum, it may be suggested that effective educational programs

such as efficient parenting, conflict management, home manage-

ment, family system, family health, family problem solving, family

communication, spare time activities in the family, childcare, and

education should be implemented and made widespread in order to

help families function more healthily in light of the findings of the

present study and considering the risk factors (such as low educati-

on level of mothers, low socio-economic level, having too many

children). Employment opportunities may be created for non-wor-

king mothers so as to make them an active part of production. This

would give them more self-confidence and a positive self-percepti-

on. In turn, this would affect the family positively, make it more

functional, and contribute better to child development. In-service

training may draw preschool educators’ interest to the effects of un-

healthy family functioning on children so that they can plan family

participation studies accordingly. As a social institution, schools ha-

ve responsibility for materializing learning within socialization and

fill the spaces of other social institutions. In case broken or mal-

functioning families cannot meet children’s needs for love and at-

tention, this task is undertaken by the school (Yavuzer, 1996).

When there is tension at home, children can relax at preschool (Fi-

flek & Y›ld›r›m, 1993). This, once again, emphasizes the importan-

ce of preschool education. Many studies have focused on the nega-

tive effects of unhealthy family environments on children. Children

growing up in tolerant and democratic homes have better peer rela-

tionships, are more of initiators, and creative, whereas children gro-

wing up in strict or unstable homes are at risk of aggressiveness and

cannot easily express themselves (Yavuzer, 1993; Akgün & Meirie-

u, 2004). It has been shown that the positive or negative feelings

that mothers project onto their children affect their social skills and

competence (Eisenberg, et al., 2001). It may be useful to draw fa-

milies’ attention to these findings.
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