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ÖNSÖZ 

Çocuğun psikolojik ve sosyal geliĢiminde anne babanın tutumlarının etkisi 

büyüktür.Eğitim alanındaki teknolojik geliĢmeler ne kadar ileri safhada olursa olsun dün 

olduğu gibi bu günde çocuğun eğitiminden birinci derecede aile sorumlu olacaktır. 

Anne - babanın çocukla iliĢkisi üzerinde yapılmıĢ birçok araĢtırma ve yazılı 

birçok kaynak vardır. Bu araĢtırmalarda vurgulanan genel fikirlere göre, ebeveynin, 

özellikle annenin çocukla olan etkileĢimi, çocuğun fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel 

geliĢiminin ve kiĢiliğinin ortaya çıkmasında çok büyük oranda etkili olduğu 

görülmüĢtür. 

Bu araĢtırmada Selçuklu Konya Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi 

Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik tutumları ile Anne baba tutumlarının incelenmesi 

sonuncunda veriler elde edilmiĢtir. Bu araĢtırma Lise öğrencilerinin mükemmeliyetçilik 

ve anne baba tutumlarının cinsiyet, sınıf, anne babanın eğitim düzeyi ve ailenin geliri 

değiĢkenleri açısından anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını ve öğrencilerinin 

Mükemmeliyetçilikleri ile Anne Baba Tutumları arasında anlamlı düzeyde bir iliĢki 

olup olmadığını saptamak amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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ÖZET 

Bu araĢtırma Lise öğrencilerinin mükemmeliyetçilik ve anne baba tutumlarının 

cinsiyet, sınıf, anne babanın eğitim düzeyi ve ailenin geliri değiĢkenleri açısından 

anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını ve öğrencilerinin Mükemmeliyetçilikleri 

ile Anne Baba Tutumları arasında anlamlı düzeyde bir iliĢki olup olmadığını saptamak 

amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu araĢtırmanın araĢtırma grubunu Konya Ġli Selçuklu Ġlçesi Atatürk Anadolu 

Öğretmen Lisesinde okuyan 400 Öğrenci oluĢturmaktadır. Öğrencileri 155‟i kız öğrenci 

ve 245‟i ise erkek öğrencidir. Öğrencilerin 114‟ü birinci sınıf, 106‟sı ikinci sınıf, 94‟ü 

üçüncü sınıf ve 86‟sı ise lise dördüncü sınıf öğrencisidir. 

 Bu çalıĢmada Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Anne Baba Tutumları 

Ölçeği kullanılmıĢtır. Ayrıca çalıĢmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerini 

belirlemek amacıyla, araĢtırmacı tarafından hazırlanan KiĢisel Bilgi Formu öğrencilere 

uygulanmıĢtır. 

AraĢtırma sonuçlarına göre cinsiyet değiĢkeni açısından düzen, hatalara aĢırı ilgi 

ve kiĢisel standartlar alt boyutlarında anlamlı düzeyde bir farklılaĢma saptanmazken, 

davranıĢlardan Ģüphe, aile beklentileri ve ailesel eleĢtiri alt boyutlarında anlamlı 

düzeyde farklılaĢma saptanmıĢtır. Cinsiyet değiĢkeni açısından algılanan anne baba 

tutumlarında ise anlamlı düzeyde farklılaĢma gözlenmiĢtir. Kız öğrencilerin, demokratik 

olarak algılanan anne baba tutumu puanlarının erkek öğrencilere göre yüksek; erkek 

öğrencilerin, koruyucu olarak algılanan anne baba tutumu puanlarının kız öğrencilere 

göre yüksek ve erkek öğrencilerin otoriter olarak algılanan anne baba tutumu 

puanlarının kız öğrencilere göre yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

Mükemmeliyetçilik alt boyutlarından düzen, hatalara aĢırı ilgi, davranıĢlardan 

Ģüphe ve kiĢisel standartlar puan ortalamalarının sınıf değiĢkenine göre farklılaĢma 

bulunmuĢtur. Aile beklentileri ve ailesel eleĢtiri alt boyutlarında ise sınıf değiĢkeni 

açısından anlamlı düzeyde bir farklılaĢma bulunmamıĢtır. Sınıf değiĢkenine göre 

öğrencilerin algılanan anne-baba tutumu alt boyutları olan demokratik, koruyucu ve 

otoriter alt boyutlarında anlamlı düzeyde bir farklılaĢma saptanmamıĢtır. 
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Öğrencilerin mükemmeliyetçilik alt boyutlarından düzen, hatalara aĢırı ilgi, 

davranıĢlardan Ģüphe, aile beklentileri ve kiĢisel standartlar alt boyutlarının baba 

öğrenim değiĢkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Ailesel 

eleĢtiri alt boyutunda ise anlamlı düzeyde farklılaĢma saptanmıĢtır. Babaları üniversite 

mezunu olan öğrencilerin ailesel eleĢtiri puan ortalamaları, babaları ortaokul ve lise 

mezunu olan öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. Demokratik anne 

baba tutumu baba öğrenim değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır. 

Babaları üniversite mezunu olan öğrencilerin demokratik anne baba tutum algıları 

babaları ilkokul mezunu olanlardan anlamlı düzeyde yüksektir. 

Öğrencilerin mükemmeliyetçilik alt boyutlarından düzen, hatalara aĢırı ilgi, aile 

beklentileri, ailesel eleĢtiri ve kiĢisel standartlar alt boyutlarının anne öğrenim değiĢkeni 

açısından anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı görülmüĢtür (p>.05). DavranıĢlardan Ģüphe 

alt boyutunda ise anlamlı düzeyde farklılaĢma saptanmıĢtır (p<.05). Anneleri ilkokul 

mezunu olan öğrencilerin davranıĢlardan Ģüphe alt boyutu puan ortalamaları, anneleri 

ortaokul mezunu olan öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. Demokratik, 

koruyucu ve otoriter anne baba tutumu anne öğrenim değiĢkenine göre anlamlı düzeyde 

farklılaĢmadığı görülmüĢtür. 

Öğrencilerin mükemmeliyetçilik alt boyutlarından düzen, hatalara aĢırı ilgi, aile 

beklentileri, ailesel eleĢtiri ve kiĢisel standartlar alt boyutlarının aile geliri değiĢkeni 

açısından anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı görülmüĢtür (p>.05). DavranıĢlardan Ģüphe 

alt boyutunda ise anlamlı düzeyde bir farklılaĢma saptanmıĢtır (p<.05). Demokratik 

anne baba tutumu aile geliri değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır 

(F=2.403, p<.05). Aile geliri 1001-1400 arasında olan öğrencilerin demokratik anne 

baba tutum algıları, aile geliri 501-750 ve 751-1000 arasında olanlardan anlamlı 

düzeyde yüksektir. 

Mükemmeliyetçilik alt boyutları ile anne baba tutumu alt boyutları arasında 

anlamlı iliĢkiler saptanmıĢtır.         
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                                             SUMMARY 

The aim of this study was to determine whether the high school students' 

perfectionism and parenting styles significantly differ with respect to their gender, 

grade, socio-economic status, mother and father‟s education level and the relationship 

between high school students' perfectionism and parenting styles. 

The sample set of the research consist of 400(155 female, 245 male) high school 

students attending Atatürk Teachers Anatolian high school in Selçuklu/ Konya. 114 

students were attending first grade, 106 were attending second grade, 94 were attending 

third grade and 86 were attending fourth grade.  

In order to collect the data of the research Frost Multidimensional Perfectionism 

Scale (Frost, Martin, Lahart & Rosenblate 1990) and Parents Attitude Scale (Kuzgun ve 

Eldeleklioglu, 1993; 2005) were used . Moreover, Personal Information Form was used 

to determine the demographics of the participants. 

The findings of the study showed that there were no significant differences in  

organization, concern over mistakes and personal standarts subdimensions of 

perfectionism whereas there is a significant difference in doubts about actions, parental 

expectations and parental criticism with respect to gender variable. There were 

significant differences in percieved parental attitudes with respect to gender variable. 

The percieved democratic parental attitudes scores of female students were higher than 

the scores of male students; the percived protective parental attitudes scores of the of 

the male students were higher than the scores of female students and the percieved 

authoritarian parental attitudes scores of male students were higher than the scores of 

female students. 

The mean scores of concern over mistakes, doubts about actions and personal 

standarts subdimensions of perfectionism were significantly differentiate with respect to 

grade variable. There were no significant difference in parental expectations and 

parental criticism subdimensions with respect to grade variable. There were no 

significant difference in democratic, protective and authoritarian subdimensions of 

percieved parental attitudes with respect to grade variable. 

There were no significant differences in  organization, concern over mistakes, 

doubts about actions, parental expectations and personal standarts subdimensions of 

perfectionism with respect to fathers‟ educational level variable whereas there were
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  significant differences in   parental criticism subdimension. The parental 

criticism mean scores of the students whose fathers are university graduates were 

significantly higher than the students whose fathers are   secondary and high school 

graduates. Democratic parental attitude was significantly different with respect to 

educational level variable. The democratic parental attitudes perception of the students 

whose fathers are  university graduates was significantly higher than the students whose 

fathers are primary school graduates. 

Organisation, concern over mistakes, parental expectations, parental criticism 

and personal standarts subdimensions of perfectionism were not significantly 

differentiate with respect to mothers‟ education level. There was a difference in doubts 

about actions subdimension. Doubts about actions subdimension mean scores of 

students whose mothers are primary school graduates are significantly higher than the 

students mean scores whose mothers are secondary school graduates. Democratic, 

protective and authoritarian parental attitudes were not significantly differentiate with 

respect to mothers‟ education level. 

Organisation, concern over mistakes, parental expectations, parental criticism 

and personal standarts subdimensions of perfectionism were not significantly 

differentiate with respect to socio economic status of the parents. Ther was a significant 

difference in dobts about actions subdimension. Democratic parental attitude was 

significantly differentiate with respect to socio economic status of the parents variable. 

Democratic parental attitude perception of the students who have a monthly income 

between 1001-1400 were higher than the students who have between 501-750 and 751-

1000. 

It was found that there were significant relationships between subdimensions of 

perfectionism  and parental  attitudes  subdimensions.
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BÖLÜM I 

GĠRĠġ 

Bir kiĢinin, beceri ve yeteneklerini algılama biçimine bağlı olarak geliĢtirdiği 

düĢünceler ve kendisini kendi görüĢlerine göre tanımlaması, benlik kimliği kavramının 

kapsamına girer. Bireyin kendini tanımlaması, bazı tutumsal yargılarla gerçekleĢir. 

“Ben kimim?” sorusuna verilebilecek tüm cevaplar, belirli tutumların süzgecinden 

geçerek oluĢur (Ġsen ve Batmaz, 2006). 

Her birey diğerleriyle etkileĢim durumundadır. Bu iliĢkiler önce aile üyeleriyle 

baĢlar, sonra kendisi için anlamı olan diğer kiĢilerle sürdürülür. KiĢiliğin geliĢimi, 

bireyin kendisi için önem taĢıyan bu kiĢilerle sürdürdüğü yaĢantısını yansıtır. Ana-

babası tarafından itilmiĢ bir çocukla, sıcak ve destekleyici bir ortamda yetiĢen bir 

çocuğun kiĢilikleri arasında önemli farklılıklar olur (Geçtan, 1988).    

Çocuk büyürken, kendini diğer insanlardan ve nesnelerden ayırmayı öğrenir ve 

böylece benlik yapısı oluĢur. Benlik yapısı da giderek geliĢir ve bir sorunla 

karĢılaĢıldığında durum bu yapıya göre algılanır, üzerinde düĢünülür ve eyleme geçilir. 

Benliğin üç önemli özelliği, bilmek, istemek ve yapmaktır. Dolayısıyla kiĢiliğin karar 

organıdır. Benliğe yön veren ilkeler, bireyin kendisi ve içinde bulunduğu dünyaya 

iliĢkin öğrenme sonucu geliĢtirdiği varsayımlardır. Bu varsayımlar üç türdür (Coleman, 

1972; Akt: Geçtan, 1988): 

Ergenlik, benliğin geniĢlediği ve olgunlaĢtığı bir dönemdir. Bu, yaĢamın ilk oniki 

ya da daha fazla yılını kapsayan bir temel üzerine yapılanmaktadır. (Adams, 1995: 120). 

Hamachek (1995)‟e göre, bir insanın benlik-kavramının değiĢebileceğine inanmak için 

nedenler bulunmaktadır. Bulgular, benliğin erken çocukluk yıllarında tamamen 

Ģekillendiğini öne sürmemektedir. Genel kiĢilik eğilimi oldukça erken oluĢturulursa da, 

onun ifade Ģekli değiĢime oldukça duyarlı olmaya devam etmektedir (Adams, 1995). 

Bu, ergenlerin dünyasında uzman ya da ana babalar olarak değiĢik roller 

üstlenenler için umut dolu, iyimser bir görüĢ olarak görünmektedir. Ergen benliği 

kristalleĢirken bir değerlendirme ve iyileĢme döneminden de geçmektedir. Bu, bir fark 

yaratabilecek kadar ilgilenen ana baba, öğretmen ve diğer uzmanların, anlamlı iliĢkiler 

yoluyla, ergenin sağlıklı ve kendini gerçekleĢtirmeye yönelik biçimde büyümesine 
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yardımcı olmada belirgin ve önemli güçler olabilecekleri anlamına gelmektedir (Adams, 

1995). 

Çocukların içinde yetiĢtikleri aile tipi onların yaĢayacakları toplumsal iliĢki türünü 

ve sayısını büyük ölçüde belirleyecektir. Bu iliĢkiler de sırasında hem kiĢilik geliĢimini 

hem de toplumsal davranıĢı etkileyecektir (Gander ve Gardiner, 1998: 275). Çocuklar 

baĢkalarını gözlemleyerek ve onların yaptığını yaparak davranıĢ biçimleri kazanırlar 

(Bandura, 1977). Herkes gizil bir modeldir, ama çocuklar en fazla sahip olmak 

istedikleri bir Ģeyi elde eden modeli gözlemledikleri zaman taklit etmeye eğilimlidirler 

(Gander ve Gardiner, 1998). 

Özoğlu (1976) da benlik kavramını, bireyin kendini algılamasına ve 

değerlendirmesine iliĢkin geliĢtirdiği görüĢler olarak tanımlar. Benlik, ergenin kim 

olduğu konusundaki düĢüncelerinin ve kendi hakkındaki değerlendirmelerinin tümüdür. 

Bireyin kendisi hakkındaki değerlendirmeleri gerçek benliğini oluĢturur. Benlik bireyin 

kendine bakıĢından oluĢmakta ve bireyin davranıĢlarını tespit eden değerlerin, 

amaçların ve ideallerin bir organizasyonu olarak da tanımlanmaktadır. Benlik psikolojik 

bakımdan bireyin çevresini algılamasında, değerlendirmesinde, yapılandırmasında ve 

çevresine tepkide bulunmasında en önemli dayanaktır (Akt: Kulaksızoğlu, 2000). 

Benlik kavramı bir seferde geliĢmez. Benlik-kavramı ergenlikte ve ilk 

yetiĢkinlikte son derece önemli olan dinamik ve yaĢam boyu süren bir süreç içinde 

geliĢir. Diğer insanlarla etkileĢimden ya da kendi duygularımızla ve düĢüncelerimizle iç 

diyalogumuzdan çıkar.  

Origlia (1964)‟e göre, ergenlik yıllarındaki hızlı bedensel ve fizyolojik değiĢme 

ve geliĢmeler sonucu genç, tüm ilgisini kendi bedenine yöneltir. Orada bir beden imgesi 

oluĢur. Beden imgesi, bireyin fiziksel görünümü (olumlu-olumsuz) hakkındaki duygu 

ve düĢünceleridir. Hatta, Zackry‟ye göre genç için beden “ben”in simgesi olur; değiĢen 

ve yeni bir anlam kazanan beden, değiĢen ve yeni bir anlam kazanan “ben” durumuna 

gelir. Benlik kavramı yalnız bir iç geçerlilik, bir bilinç merkezi değildir; aynı zamanda 

zihinsel, toplumsal ve duygusal değiĢmeleri de içermektedir (Akt: Dönmezer, 1999).   

Ergenler baĢkalarının, öncelikle değer verdiği insanların göz önünde nasıl birisi 

olarak göründüğüne önem verir. Onların kendisi hakkındaki yargılarının, kendisinin 

kendisi hakkındaki yargıları ile uyuĢmasını bekler. BaĢkalarının kendisine, kendisinin 
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kendisi hakkındaki değerlendirmeleri ile çeliĢen bir yaklaĢımda bulunmaları (veya 

ergenin böyle zannetmesi) onu fazlası ile üzer. BaĢkalarının onu “anlamadığını”, “yanlıĢ 

tanıdığını”, “yanlıĢ değerlendirdiğini” düĢünür. Ergenin gerçekleĢtirmek istediği 

ideallerini de içeren geleceğe yönelik istekleri iyi bir eğitim almak, arzu ettiği mesleğe 

girmek, değer verilen birisi olmak Ģeklinde sıralanabilir. Bu istekleri gerçekleĢtirdiğinde 

de nasıl bir insan olacağına dair geliĢtirdiği düĢünceler “ideal benliğini” veya “ümit 

edilen benliğini” oluĢturur. Ergenler ideal benliğine ulaĢmak için gayret gösterirken, 

gelecekte olmak istemediği, hoĢa gitmeyen durumlarda kalmaktan da sakınır. Bu ona 

hangi adımları atmaması gerektiği konusunda bir ipucu verir  (Akt: Kulaksızoğlu, 

2000). 

Ergenlerin davranıĢları anne baba tutumlarından da etkilenir. Otoriter ebeveynler, 

koydukları kurallara çocuklarının uymasını ve koĢulsuz itaat etmesini beklerler. Bu tür 

ailelerde çocuklar kurallara uymadığında ceza uygulanır ve ebeveynler çocuklarıyla pek 

fazla görüĢ alıĢveriĢinde bulunmazlar, daha çok çocuklarından söylediği her Ģeyi 

sorgulamadan kabul etmesini beklerler. Demokratik ebeveynler çocuklarından olgun 

davranıĢ beklerler ve aynı zamanda gerekli olduğunda kurallara uymasını isterler. Sıcak 

ve ilgilidirler, sabırlı ve duyarlı bir Ģekilde çocuklarını dinlerler, aile içinde verilecek 

olan kararlarda çocuklarının görüĢlerini alırlar. Bu tür ailelerde çocuk yetiĢtirmede 

akılcı ve demokratik bir yaklaĢım izlenir, hem ebeveynin hem de çocuğun hakları 

dikkate alınır. Ġzin verici ebeveynler çocuklarına çok fazla özgürlük verirler, çocuklarını 

hiçbir Ģekilde kontrol etmezler ve bazen de ihmale varan bir hoĢgörü ile davranırlar. 

Aynı zamanda çocuklarına karĢı sıcak ve sevecendirler ve çocuklarının bütün konularda 

kararlarını kendilerinin vermelerine sınır getirmezler. Bu tür ebeveynlerin çocukları 

yemek yeme, yatma, televizyon izleme ve oynamak için dıĢarı çıkma gibi konularda 

karar vermede özgürdürler (Yılmaz, 2000).  

Mükemmeliyetçilik, yapılacak her hangi bir iĢte mükemmellik için aĢırı çaba 

gösterme ve bu konuda çaba harcama durumudur. Macmillan Sözlüğü‟nde 

mükemmeliyetçilik: 

1) Mükemmelin mümkün olduğuna inanma ve ona ulaĢma çabası ve  

2) KiĢinin kendisi ve baĢkaları için yüksek standartlar belirleme eylemi olarak 

tanımlanmıĢtır. 
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Alan yazında mükemmeliyetçiliğin birçok tanımı vardır; Burns (1980) 

mükemmeliyetçiliği imkansız amaçlar için ara vermeksizin ve zorlantılı çaba harcama, 

bireyin kendini sadece baĢarıları ve yaptıklarıyla değerlendirmesi olarak 

tanımlamaktadır. Burns (1980) mükemmeliyetçileri kendilik değerini tamamıyla baĢarı 

ve verimlilik terimleriyle ölçen ve imkânsız amaçlara doğru zorlayıcı ve ısrarcı bir 

Ģekilde çaba gösteren bireyler olarak tanımlamaktadır. Bu bireyler sadece kendilerine 

zarar verebilen üstün olma için çabalamaktadır. 

 Tangney (2002)'e göre, mükemmeliyetçiler kendini değerlendirme konusunda 

fazlaca enerji sarf ettikleri için öz-değerlendirme sürecine kendilerini kaptırırlar. 

Tangney, ayrıca katı ve yüksek standartlar oluĢturmanın yanında mükemmeliyetçilerin 

değerlendirme sürecine çok fazla yöneldiğini ve herkes öz-değerlendirmesini 

kurallarına uygun olarak yaparken, mükemmeliyetçilerin bunu sürekli bir iĢ gibi 

yaptığını belirtir. 

Antony ve Swinson‟a (2000) göre Mükemmeliyetçi insanlar genellikle 

yaĢamlarındaki olaylar üzerinde gerçekte olduğundan daha fazla kontrol sahibi 

olduklarına inanırlar. Bu da onların görevleri üzerinde aĢırı sorumluluk sahibi 

olduklarını hissetmelerine ve yaptıkları iĢi defalarca kontrol ederek gereksiz yere vakit 

harcamalarına ya da hata yapmamak ve zarar görmemek için kendilerini büyük çapta 

koruma altına almalarına neden olur. 

Anthony ve Swinson‟a (2000) göre davranıĢ ile düĢünceler arasındaki iliĢki 

karmaĢıktır. Ġnançlar, beklentiler ve yorumlar davranıĢları etkiler. Bir iĢi yapmanın tek 

yolu olduğuna inanan insanlar baĢkalarından yardım almak yerine iĢlerini kendi 

baĢlarına yapmayı tercih edeceklerdir. Dönem ödevinin mükemmel olması gerektiğine 

inanan öğrenci kendi için belirlediği standartlara ulaĢamayacağını anladığında 

ödevlerine ya hiç baĢlamaz ya da kısa zamanda pes eder. Antony ve Swinson (2000) 

Ellis‟in yaklaĢımından etkilenerek, mükemmeliyetçi kiĢilerin gösterdikleri davranıĢların 

bazıları Ģu Ģekilde sıralamıĢlardır: 

   AĢırıya kaçmak: Mükemmeliyetçilikte kaygı ya da kiĢinin performans 

standartlarına ulaĢamama ihtimaline karĢı duyduğu rahatsızlık görüldüğünden 

mükemmeliyetçi insanlar genellikle davranıĢlarında aĢırıya kaçarlar. AĢırıya kaçmak bir 

davranıĢı hata olmayacağından emin olana kadar tekrarlamaktır. 
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 AĢırı kontrol etme ve teminat arayıĢı: Mükemmeliyetçiler iĢleri düzgün 

yaptıklarından emin olmak isterler. Bu nedenle doğru yapıp yapmadıklarını sıklıkla 

kontrol ederler ve beklenilen standarda ulaĢıp ulaĢmadıkları hakkında sürekli teminat 

ararlar. 

AĢırı düzenleme ve liste yapma: Mükemmeliyetçiler yapılacaklar listesi ya da 

eĢyaları belli bir düzene göre dizme gibi detaylarla çok meĢgul olurlar. Belli bir 

seviyede düzenleme yapmak faydalı olmasına rağmen aĢırı düzenleme iĢimizi 

bitirmemize engel olabilir. 

 Karar verme güçlüğü: Mükemmeliyetçiler genellikle karar vermede güçlük 

yaĢarlar. ÇeĢitli alternatiflerle karĢılaĢan mükemmeliyetçi bireyler genellikle telafisi 

mümkün olmayan hatalar yapmaktan korkarlar ve karar vermekte zorlanırlar. 

Erteleme: Mükemmeliyetçiler bir iĢe baĢlamayarak iĢi mükemmelin altında 

yapma olasılığından kurtulmuĢ olacaktır. 

Yetki verememe: Mükemmeliyetçi birey karĢısındakinin iĢi mükemmel 

yapacağına güvenemediğinden iĢbirliği yapamaz, baĢkasına yetki veremez, bütün iĢi tek 

baĢına yapmaya çalıĢır. 

Çok çabuk pes etmek: Mükemmeliyetçi bireyler belli bir amaca ya da hedefe 

ulaĢamayacakları endiĢesiyle denemekten vazgeçerler. 

Mükemmeliyetçilik bireysel farklılıkları açıklamak üzerinde etkilidir. Özellikle 

adaptif olmayan mükemmeliyetçi tutumların sosyal anlamda kritize edilmeye yönelik 

bir duyarlık geliĢtirdiği bilinmektedir. Mükemmeliyetçilik sosyal iliĢkiler bağlamında, 

uygun psiko-sosyal geliĢimi engelleyebilir. Bu tür etkilerin sosyal mesajları ve 

beklentileri biliĢsel anlamda çarpıtmaya yönelik eğilimi güçlendirdiği düĢünülebilir. 

Mükemmeliyetçiliğin gerek sosyal performansı değerlendirme ve gerekse sosyal 

yalıtıma yönelik karar süreci üzerindeki etkisi önemli görülmektedir. Sosyal anlamda 

kritize edilmeye yönelik otomatik iĢleyen duyarlılık, bu yönüyle sosyal kaçmayı 

açıklayabilir (Bieling, Israeli ve Antony, 2004; Flett ve Hewit, 2004). 

Mükemmeliyetçilik eğilimleri büyük ölçüde sevgi, kabul görme/reddedilmeme 

ve onaylanma gereksinimi ile baĢlamaktadır. Mükemmeliyetçi bireyleri yönlendiren, 

düĢük düzeydeki benlik saygılarıdır. Mükemmeliyetçiler, sevgi ve onaylanma 
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gereksinimleri bağlamında, diğerlerinin bakıĢ açıları, istek ve gereksinimlerine karĢı 

duyarlılık gösterememektedirler. Onlar, aĢırı benmerkezci düĢünce biçimlerinden ötürü, 

değiĢimin diğer bireylerce gerçekleĢtirilmesini beklemektedirler. KiĢi, kusursuz olma 

konusunda hayal kırıklığı yaĢadıkça kaygıları bir kat daha artmakta ve bu durum onun 

için bir kısır döngü haline gelmektedir. Bu sonucun, bireyin ruh sağlığı açısından 

istendik bir durum olduğu söylenemez (Tuncer ve Voltan-Acar, 2006). 

Bu araĢtırmanın amacı lise öğrencilerinin mükemmeliyetçilik ve anne baba 

tutumlarının cinsiyet, sınıf, anne babanın eğitim düzeyi ve ailenin geliri değiĢkenleri 

açısından anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını incelemektir. Bu değiĢkenlerden 

hareketle lise öğrencilerinin Mükemmeliyetçilikleri ile Anne Baba Tutumları arasındaki 

iliĢkiyi saptamaktır. 

 Problem Cümlesi 

Lise öğrencilerinin mükemmeliyetçilik ve anne baba tutumları cinsiyet, sınıf, 

anne babanın eğitim düzeyi ve ailenin geliri değiĢkenleri açısından anlamlı düzeyde 

farklılaĢmakta mıdır? Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilikleri ile Anne Baba Tutumları 

arasında anlamlı düzeyde bir iliĢki var mıdır? 

Bu genel amaç doğrultusunda aĢağıdaki sorulara yanıt aranacaktır. 

Alt Problemler 

1. Öğrencilerin cinsiyet değiĢkenine göre mükemmeliyetçilik alt boyutları puan 

ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

2. Öğrencilerin cinsiyet değiĢkenine göre algılanan anne baba tutumu alt 

boyutları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

3. Öğrencilerin sınıf değiĢkenine göre mükemmeliyetçilik alt boyutları puan 

ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

4. Öğrencilerin sınıf değiĢkenine göre algılanan anne baba tutumu alt boyutları 

puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

5. Öğrencilerin baba öğrenim değiĢkenine göre mükemmeliyetçilik alt boyutları 

puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

6. Öğrencilerin baba öğrenimi değiĢkenine göre algılanan anne baba tutumu alt 

boyutları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 
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7. Öğrencilerin anne öğrenim değiĢkenine göre mükemmeliyetçilik alt boyutları 

puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

8. Öğrencilerin anne öğrenimi değiĢkenine göre algılanan anne baba tutumu alt 

boyutları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

9. Öğrencilerin aile geliri değiĢkenine göre mükemmeliyetçilik alt boyutları 

puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

10. Öğrencilerin aile geliri değiĢkenine göre algılanan anne baba tutumu alt 

boyutları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 

11. Öğrencilerin mükemmeliyetçilik alt boyutları puanları ile algılanan anne 

baba tutumu alt boyutları puanları arasında anlamlı düzeyde bir iliĢki var mıdır? 

AraĢtırmanın Önemi 

Ergenlerin davranıĢları üzerinde pek çok değiĢken etkili olmaktadır. Bu 

değiĢkenler arkadaĢlar, öğretmenler, çevre, okul ve aile olarak sıralanabilir. Özellikle 

ergenlik dönemi kimlik geliĢimi açısından önemlidir. Ergenler bu dönemde kimlik 

arayıĢı içerisinde olmakta ve ben kimim sorusuna yanıt aramaktadırlar. Bir bakıma hem 

bedensel hem de psikolojik pek çok değiĢimin yaĢandığı bu dönem ergen için zorlayıcı 

olabilmektedir. Dolayısıyla ergen anne baba iliĢkileri de önem kazanmaktadır. 

Destekleyici ve demokratik anne baba tutumu ergenlerin kimlik kazanma sürecine 

olumlu katkılar sağlayacaktır. Bunun sonucunda mükemmeliyetçilik tutumları üzerinde 

de olumlu etkiler yapabilecektir. AraĢtırmadan elde edilen bulgular psikolojik danıĢma 

hizmetlerinin yapılandırılması açısından önem taĢımaktadır. Anadolu öğretmen lisesi 

örnekleminden elde edilen sonuçlarla öncelikle bu okulda okuyan öğrenciler ve bu 

öğrencilerin velileriyle yapılması gereken çalıĢmalar için öğretmenlere ıĢık tutacaktır. 

Varsayımlar (Sayıltılar) 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin „anne-baba tutum ölçeği‟,‟Mükemmeliyetçilik 

Tutum Ölçeği‟,‟KiĢisel Bilgi formu‟nu gerçek durumlarını yansıtacak Ģekilde içten 

cevapladıkları kabul edilmiĢtir. 
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Sınırlılıklar  

1. AraĢtırmada incelenen anne baba tutumları, Anne Baba Tutuları Ölçeği‟nin 

ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

2. AraĢtırmada kullanılan Mükemmeliyetçilik Ölçeği‟nin ölçtüğü niteliklerle 

sınırlıdır. 

3. AraĢtırma sonuçları örneklem grubundan elde edilen verilerle sınırlı olacaktır 

Tanımlar 

Tutum: Bir mesleğe, kuruma, bireye ve gruba yönelik düĢünsel, duygusal ve 

davranıĢsal hazıroluĢluluk ya da eğilim sosyal psikolojide tutum kavramıyla açıklanır. 

Smith (1968)‟e göre tutum, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili 

düĢünce, duygu ve davranıĢlarını düzenli bir biçimde oluĢturan bir eğilimdir (Akt: 

KağıtçıbaĢı 1988). 

Ergen: Ergenlik çağında bulunan kiĢi (Alaylıoğlu ve Oğuzkan, 1976). 

Ergenlik: Sieg, (1971)‟e göre insanda, bireyin yetiĢkine özgü ayrıcalıklarının 

kendisine verilmediğini hissettiği zaman baĢlayan ve yetiĢkinin tüm gücü ve toplumsal 

konumu toplum tarafından bireye verildiği zaman sona eren geliĢim dönemine ergenlik 

denir (Gander ve Gardiner, 1998). 

Anne Baba Tutumu: Anne, babanın ya da her ikisinin kendi çocuklarına karĢı 

duygu, düĢünce ve davranıĢlarını önceden belirleyen hazıroluĢluluğa ya da eğilime 

denir. 

Mükemmeliyetçilik: Webster‟s II New College Dictionary‟e (1995) göre kendine 

aĢırı derecede yüksek standartlar koyma, eksik ve hatalardan rahatsız olmak Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (Slaney, Rice, Mobley, Trippi ve Ashby, 2001). 
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BÖLÜM II 

KURAMSAL TEMEL VE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

AĠLE  

Ailenin Tanımı  

Aile temel toplumsal birim olup tarih boyunca köklü değiĢimler geçirmekle 

birlikte varlığını sürdüren bir yapıdır. Aile içinde insan türünün belli bir biçimde 

üretildiği, topluma hazırlama sürecinin belli bir ölçüde ilk ve etkili bir biçimde cereyan 

ettiği, cinsel iliĢkilerin düzenlendiği, eĢler, anne babalar ve çocukların arasında belli bir 

ölçüde içten, sıcak, güven verici iliĢkilerin kurulduğu yine içinde bulunulan toplumsal 

düzene göre ekonomik etkinliklerin az yada çok bir ölçüde yer aldığı toplumsal 

kurumdur (Ozankaya,1999; Akt: DurmuĢ, 2006). 

 AĠLE SĠSTEMĠ 

 Ludlow ve Howard, (1990)‟a göre birçok teori ailenin nasıl geliĢtiği ve 

etkileĢimde bulunduğunu anlamaya çalıĢır. Aile sistem teorilerinin ilkeleri Ģu Ģekildedir 

(Akt: Nazlı, 2007)  

 1. Sistem bir bütün olarak organize edilmiĢtir. Sistemin ögelerinin bağımlı 

olmaları zorunludur. 

 2. Sistem içindeki etkileĢim kalıpları doğrusal değil döngüseldir. 

 3. Uyumlu sistemin doğasında değerlendirme ve değiĢim vardır. 

 4. Kompleks sistemler sınırları ayrılmıĢ, belli kuralları ve etkileĢim kalıpları olan 

alt sistemlerden oluĢur.   

KÖTÜ DAVRANMANIN NEDENLERĠ 

Anne Babayla ile Ġlgili Nedenler:  

Çocuğuna kötü davranan ana-babaların aralarındaki en önemli ortak nokta, hemen 

hemen hepsinin kendileri çocukken kötü davranıĢlara maruz kalmıĢ olmalarıdır. 

Çocukken ana-babalarından kötü davranıĢ gören bireyler, bir diğer kimseye sevgiyle 

bağlanma ve bu sevgi temelinde bir iliĢki oluĢturma yeteneğini geliĢtirememiĢlerdir. 

Ayrıca, sosyal öğrenme kuramcılarının da söylediği gibi, bu ana-babalar çocuklarına iyi 

davranma modellerinden mahrumdurlar. Bildikleri yegâne davranıĢ modeli kötü 
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davranma modelidir. Engellenme ve stres halinde kullanabilecekleri yegane model 

dayak atma, saldırma veya çocukları kendi baĢlarına bırakarak onları tamamıyla ihmal 

etme modelidir; çünkü kendi ana-babalarından bunu görmüĢlerdir (Cüceloğlu, 1997).  

Çevre KoĢullarına Bağlı Nedenler: 

Çocuğa kötü davranmanın nedenlerini ailenin sosyal çevresinde arayan 

araĢtırmacılar da vardır. Bu araĢtırmacılardan biri James Garbarino‟dur (Garbarino ve 

Sherman, 1980; Garbarino, 1976). Onun araĢtırmalarının birinde gelir düzeyleri aynı 

olan iki grup ailenin çevrelerini karĢılaĢtırmıĢtır. Aile gruplarından biri çocuklarına kötü 

davranan ana-babadan oluĢur, diğer grup ise aynı ekonomik düzeyde olan fakat iki tür 

ailenin yaĢadığı çevre koĢullarında aĢağıdaki bulguları göstermiĢtir(Akt: Cüceloğlu, 

1997): 

Çocuklarına Kötü Davranan Ailelerin Özellikleri: 

 Çocuklar eve döndüklerinde ana-babalar çoğu kez evde yoktur. 

 Ana-babanın komĢuluk iliĢkileri pek yoktur, komĢularıyla iliĢki kurmadan kendi 

baĢlarına, kendi içlerinde yaĢarlar. 

 Ana-baba yüksek stres altındadır. 

 Evde olmadıkları zaman çocukların bakımıyla ilgilenecek bir kimse ya da bir 

kuruluĢ yoktur. 

 Ana-baba oturdukları mahalleden memnun değildir ve bu sosyal çevrenin 

çocuklarını yetiĢtirme bakımından iyi olmadığını düĢünürler. 

 Çocuklar kendi aralarında pek oyun oynamazlar. 

 Çocuğuyla oturan bekar anne sayısı daha fazladır. 

 Aile sık sık ev değiĢtirir. 

Çocuktan Kaynaklanan Nedenler: 

 Çocuklarına kötü davranan anne babalar bütün çocuklarına kötü davranmazlar. 

Aile içindeki belirli çocuklar kötü davranıĢa muhatap olurlar, diğerleri aynı muameleyi 

görmez. Yapılan araĢtırmalar çocuklar arasındaki kötü davranıĢa muhatap olma 

farklılığının çocukların özelliklerine iliĢkin nedenleri ortaya koymuĢtur. 
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 Bu özelliklerin baĢında, kendisiyle konuĢulduğunda çocuğun çoğu kez cevap 

vermemesi ve kendisine söylenenleri pek dikkate almaması yer alır. YavaĢ öğrenen ve 

kendisine öğretilen Ģeylere ilgi göstermeyen çocuk diğerlerine göre daha fazla kötü 

muameleye maruz kalır (Cüceloğlu, 1997).     

Kötü davranılan çocuklarla kötü davranılmayan çocuklar karşılaştırıldığında şu 

özellikler gözlenir: 

 Doğumdaki ağırlık: Kötü davranılan çocukların doğum ağırlığı normalden 

düĢüktür. 

 YaĢ: Kötü davranılan çocukların çoğunluğu üç yaĢtan küçüktür. 

 Cinsiyet: Kötü davranılan çocukların çoğunluğu erkektir. 

 Mizaç: Huysuz, sürekli ağlayan ve yeme, uyuma düzenleri bozuk olan çocuklara 

kötü davranılma olasılığı artar. 

 Bedensel sakatlık: Bedensel sakatlığı olan çocuklara kötü davranma olasılığı 

daha yüksektir.  

AĠLENĠN ERGEN ÜZERĠNE ETKĠLERĠ  

Bir kiĢinin, beceri ve yeteneklerini algılama biçimine bağlı olarak geliĢtirdiği 

düĢünceler ve kendisini kendi görüĢlerine göre tanımlaması, benlik kimliği kavramının 

kapsamına girer. Bireyin kendini tanımlaması, bazı tutumsal yargılarla gerçekleĢir. 

“Ben kimim?” sorusuna verilebilecek tüm cevaplar, belirli tutumların süzgecinden 

geçerek oluĢur (Ġsen ve Batmaz, 2006). 

Her birey diğerleriyle etkileĢim durumundadır. Bu iliĢkiler önce aile üyeleriyle 

baĢlar, sonra kendisi için anlamı olan diğer kiĢilerle sürdürülür. KiĢiliğin geliĢimi, 

bireyin kendisi için önem taĢıyan bu kiĢilerle sürdürdüğü yaĢantısını yansıtır. Ana-

babası tarafından itilmiĢ bir çocukla, sıcak ve destekleyici bir ortamda yetiĢen bir 

çocuğun kiĢilikleri arasında önemli farklılıklar olur (Geçtan, 1988).    

Çocuk büyürken, kendini diğer insanlardan ve nesnelerden ayırmayı öğrenir ve 

böylece benlik yapısı oluĢur. Benlik yapısı da giderek geliĢir ve bir sorunla 

karĢılaĢıldığında durum bu yapıya göre algılanır, üzerinde düĢünülür ve eyleme geçilir. 

Benliğin üç önemli özelliği, bilmek, istemek ve yapmaktır. Dolayısıyla kiĢiliğin karar 
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organıdır. Benliğe yön veren ilkeler, bireyin kendisi ve içinde bulunduğu dünyaya 

iliĢkin öğrenme sonucu geliĢtirdiği varsayımlardır. Bu varsayımlar üç türdür (Coleman, 

1972; Akt: Geçtan, 1988): 

1. Gerçeklik Varsayımları: Bireyin içinde bulunduğu dünyanın ve bu dünyada 

yer alan olayların gerçekte nasıl olduğuna ve kendisinin nasıl bir insan olduğuna iliĢkin 

görüĢleridir. 

2. Olabilirlik Varsayımları:  Neler olabilir ya da olmayabilir sorularının, birey 

ve dünyasına iliĢkin değiĢme ve geliĢme olanaklarının değerlendirilmesini içerir. 

3. Değer Varsayımları: Bireyin kendisi ve dünyasının nasıl olması gerektiği 

konusundaki inançlarını, doğru ve yanlıĢ, iyi ve kötü kavramlarını içerir. 

“Ergen, nadiren anladığı bir dünyada tanımadığı bir imgeyi amaçlayarak henüz 

keĢfettiği bir bedenle kiĢi olmanın eĢiğinden girer. O, kendi kendine dayanmak isteyen 

bir birey olmak ile aynı zamanda yalnızca ailenin verebileceği azıcık güvenliği ve 

güvenceyi yitirmekten korkan biri olmak arasında karıĢık bir isteğe sahiptir (Gander ve 

Gardiner, 1998: 452-453). 

Ergenlik, benliğin geniĢlediği ve olgunlaĢtığı bir dönemdir. Bu, yaĢamın ilk oniki 

ya da daha fazla yılını kapsayan bir temel üzerine yapılanmaktadır. (Adams, 1995: 120). 

Hamachek (1995)‟e göre, bir insanın benlik-kavramının değiĢebileceğine inanmak için 

nedenler bulunmaktadır. Bulgular, benliğin erken çocukluk yıllarında tamamen 

Ģekillendiğini öne sürmemektedir. Genel kiĢilik eğilimi oldukça erken oluĢturulursa da, 

onun ifade Ģekli değiĢime oldukça duyarlı olmaya devam etmektedir (Adams, 1995). 

Bu, ergenlerin dünyasında uzman yada anababalar olarak değiĢik roller 

üstlenenler için umut dolu, iyimser bir görüĢ olarak görünmektedir. Ergen benliği 

kristalleĢirken bir değerlendirme ve iyileĢme döneminden de geçmektedir. Bu, bir fark 

yaratabilecek kadar ilgilenen anababa, öğretmen ve diğer uzmanların, anlamlı iliĢkiler 

yoluyla, ergenin sağlıklı ve kendini gerçekleĢtirmeye yönelik biçimde büyümesine 

yardımcı olmada belirgin ve önemli güçler olabilecekleri anlamına gelmektedir (Adams, 

1995). 

Çocukların içinde yetiĢtikleri aile tipi onların yaĢayacakları toplumsal iliĢki türünü 

ve sayısını büyük ölçüde belirleyecektir. Bu iliĢkiler de sırasında hem kiĢilik geliĢimini 
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hem de toplumsal davranıĢı etkileyecektir (Gander ve Gardiner, 1998: 275). Çocuklar 

baĢkalarını gözlemleyerek ve onların yaptığını yaparak davranıĢ biçimleri kazanırlar 

(Bandura, 1977). Herkes gizil bir modeldir, ama çocuklar en fazla sahip olmak 

istedikleri bir Ģeyi elde eden modeli gözlemledikleri zaman taklit etmeye eğilimlidirler 

(Gander ve Gardiner, 1998). 

Özoğlu (1976) da benlik kavramını, bireyin kendini algılamasına ve 

değerlendirmesine iliĢkin geliĢtirdiği görüĢler olarak tanımlar. Benlik, ergenin kim 

olduğu konusundaki düĢüncelerinin ve kendi hakkındaki değerlendirmelerinin tümüdür. 

Bireyin kendisi hakkındaki değerlendirmeleri gerçek benliğini oluĢturur. Benlik bireyin 

kendine bakıĢından oluĢmakta ve bireyin davranıĢlarını tespit eden değerlerin, 

amaçların ve ideallerin bir organizasyonu olarak da tanımlanmaktadır. Benlik psikolojik 

bakımdan bireyin çevresini algılamasında, değerlendirmesinde, yapılandırmasında ve 

çevresine tepkide bulunmasında en önemli dayanaktır (Akt: Kulaksızoğlu, 2000). 

Benlik kavramı bir seferde geliĢmez. Benlik-kavramı ergenlikte ve ilk 

yetiĢkinlikte son derece önemli olan dinamik ve yaĢam boyu süren bir süreç içinde 

geliĢir. Diğer insanlarla etkileĢimden ya da kendi duygularımızla ve düĢüncelerimizle iç 

diyalogumuzdan çıkar.  

Origlia (1964)‟e göre, ergenlik yıllarındaki hızlı bedensel ve fizyolojik değiĢme 

ve geliĢmeler sonucu genç, tüm ilgisini kendi bedenine yöneltir. Orada bir beden imgesi 

oluĢur. Beden imgesi, bireyin fiziksel görünümü (olumlu-olumsuz) hakkındaki duygu 

ve düĢünceleridir. Hatta, Zackry‟ye göre genç için beden “ben”in simgesi olur; değiĢen 

ve yeni bir anlam kazanan beden, değiĢen ve yeni bir anlam kazanan “ben” durumuna 

gelir. Benlik kavramı yalnız bir iç geçerlilik, bir bilinç merkezi değildir; aynı zamanda 

zihinsel, toplumsal ve duygusal değiĢmeleri de içermektedir (Akt: Dönmezer, 1999).   

Ergenler baĢkalarının, öncelikle değer verdiği insanların gözgünde nasıl birisi 

olarak göründüğüne önem verir. Onların kendisi hakkındaki yargılarının, kendisinin 

kendisi hakkındaki yargıları ile uyuĢmasını bekler. BaĢkalarının kendisine, kendisinin 

kendisi hakkındaki değerlendirmeleri ile çeliĢen bir yaklaĢımda bulunmaları (veya 

ergenin böyle zannetmesi) onu fazlası ile üzer. BaĢkalarının onu “anlamadığını”, “yanlıĢ 

tanıdığını”, “yanlıĢ değerlendirdiğini” düĢünür. Ergenin gerçekleĢtirmek istediği 

ideallerini de içeren geleceğe yönelik istekleri iyi bir eğitim almak, arzu ettiği mesleğe 
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girmek, değer verilen birisi olmak Ģeklinde sıralanabilir. Bu istekleri gerçekleĢtirdiğinde 

de nasıl bir insan olacağına dair geliĢtirdiği düĢünceler “ideal benliğini” veya “ümit 

edilen benliğini” oluĢturur. Ergenler ideal benliğine ulaĢmak için gayret gösterirken, 

gelecekte olmak istemediği, hoĢa gitmeyen durumlarda kalmaktan da sakınır. Bu ona 

hangi adımları atmaması gerektiği konusunda bir ipucu verir  (Akt: Kulaksızoğlu, 

2000). 

ANNE BABA TUTUMLARI ĠLE ĠLGĠLĠ MODELLER 

GeliĢim psikolojisinde çocuk yetiĢtirme tutumlarıyla ilgili olarak yapılan 

çalıĢmalar çok eski tarihlere dayanmaktadır. Bu bölümde anne baba tutumu kavramı, 

Psikodinamik ve DavranıĢçı Model, Baumrind‟in Sınıflaması ve Maccoby ve Martin‟in 

Modeli ĠncelenmiĢtir (Yılmaz, 2000).  

Psikodinamik Model 

Freud psikoanalitik kuramında kiĢilik geliĢiminin anne babayla kurulan özdeĢim 

sonucu oluĢtuğu fikrini savunur. ĠĢlevsel psikologlar da bu görüĢü destekleyerek, kiĢilik 

geliĢiminde içselleĢtirme kavramının önemini vurgularlar. Anne babanın tutum ve 

değerlerinin küçük yaĢlardan itibaren benimsenmesi sonucu kiĢiler ileriki yıllarda kendi 

çocuklarına karĢı benzer tutum ve davranıĢlar içine girebilirler. Freud‟a göre özdeĢim, 

çocuk için duygusal önem taĢıyan bir kiĢinin pek çok davranıĢının, değer yargılarının, 

ilgilerinin oldukça bütünsel bir Ģekilde benimsenmesi, kendine mal edilmesi durumudur. 

Anne babayla özdeĢim iki Ģekilde gerçekleĢmektedir. Anaklitik ve rakiple özdeĢim 

kavramları Ģu Ģekilde açıklanmaktadır (Doğan, 1999; Akt: ġanlı, 2007). 

Freud‟a göre yeni doğmuĢ bebek tüm libido enerjisini kendi fizyolojik 

gereksinimlerini karĢılamak ve rahatlığını sürdürebilmek amacıyla kullanır. Giderek 

kendisinin bakımını ve gereksinimlerini sağlayan bir diğer insanın, yani annesinin 

varlığını fark etmeye baĢlayan bebek öz sever libidosunu annesine yöneltir. Böylece 

yaĢamın ilk aylarındaki libido nesneye yönelik libidoya dönüĢerek, bireyin kendi 

varlığının dıĢındaki insanlara ve nesnelere yönelmeye baĢlar. Özsever libido ve nesneye 

yönelik libido arasındaki uyumlu bir denge, bireyin sağlıklı geliĢimi ve özellikle 

özsaygı duygusunun sürdürülebilmesi yönünden önem taĢır (Geçtan, 1988: 25). 

Analitik özdeĢim, Çocuğun bağlandığı kiĢiyle özdeĢim kurmasını ifade eder. 

Freud‟a göre, oral dönemde baĢlayan ve yaĢam boyu devam eden ilk sevgi nesnesi 
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anneyle kurulan özdeĢimdir. Çocuk anneden hem fiziksel hem de sevgi gereksinimi 

açısından doyum bulur. Bebeklikte sevgi nesnesi yanında değilken, bebek onun bazı 

hareketlerini canlandırarak aynı doyumu yaĢamaya çalıĢır. YetiĢkinlikte de, özellikle 

kaygı durumlarında anne veya baba gibi davranmanın kiĢiye güven verebileceği 

belirtilmektedir (Doğan, 1999; EkĢi, 1999; Akt: ġanlı, 2007). 

BiliĢsel GeliĢim Kuramı  

Piaget, biliĢsel geliĢim kuramında organizmanın çevresine aktif adaptasyonundan 

söz etmektedir. GeliĢimin organizmanın doğuĢtan getirdiği potansiyelle gerçekleĢmesi 

görüĢü odak noktası olarak organizmayı ele almaktadır. Sosyal çevrenin etkisini, 

çocukta varolan potansiyelin gerçekleĢmesinde oynadığı yavaĢlatıcı hatta inhibe edici 

rolle sınırlı tutmaktadır. Piaget anne baba tutumlarına ve bunun çocuklar üzerindeki 

etkilerine değinmemiĢtir. Ancak geliĢimin basamaklar halinde oluĢtuğu ve çocuğun 

mevcut geliĢim düzeyinde belirli bazı yetenek ve sınırlılıklara sahip olduğu görüĢü bazı 

araĢtırmacıların anne baba tutum, davranıĢ ve beklentileriyle çocuğun mevcut geliĢim 

düzeyi arasında uyuĢma olup olmadığı konusunda incelemeler yapmasına neden 

olmuĢtur (Doğan, 1999; Gander, Gardiner, 2001; Akt: ġanlı, 2007).  

AraĢtırma sonuçları, ailelerin çocuktan aĢırı beklentilerinin ceza Ģekli ve sıklığıyla 

iliĢkili olduğunu ortaya koymuĢtur (Horowitz, 1975). Ayrıca Türkiye‟de yapılan bazı 

araĢtırmalarda da ailelerin çocuktan, yaĢına uygun olmayan taleplerde bulundukları 

saptanmıĢtır (KağıtçıbaĢı, 1981; Akt: ġanlı, 2007). AĢırı beklentiler kadar çocuğun 

ihtiyacı olan yaĢa uygun uyarımların verilmemesi de geliĢimi olumsuz etkileyerek, aĢırı 

durumlarda çocuk ihmali hatta istismarına yol açabilir. Bu nedenle, ailelerin çocuk 

geliĢim basamakları konusundaki bilgi düzeylerinin, çocuklarına karĢı tutumlarını 

etkileyeceği düĢünülmektedir (Mızrakçı, 1996; Akt: ġanlı, 2007).    

Sosyal Öğrenme Kuramı 

Bandura insan davranıĢı incelenirken insanın yaĢadığı ortam içinde 

değerlendirilmesi gereğini vurgular. Öğrenme sürecine, sosyal ortam içinde 

bakıldığında gözlem yoluyla öğrenme öncelik kazanır. Çocuk çevresindeki kiĢileri 

gözler ve onların davranıĢlarını taklit eder. Bu tür öğrenmeye, model alarak öğrenme 

denilmektedir. Çocuğun gözlediği davranıĢı taklit etmesi için modelin bazı özelliklere 
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sahip olması gerekmektedir. (Doğan, 1999; Gander, Gardiner, 2001; Mızrakçı, 1996; 

Akt: ġanlı, 2007). 

Anne babaların yukarıda sayılan özelliklerden hemen hepsini taĢımaları sonucu, 

çocuklar anne babalarını özellikle de aynı cins ebeveyni model olarak alırlar. Ġleriki 

yaĢlarda onlara benzer tutum, davranıĢ ve değer yargıları gösterirler. Bu durum biraz da 

anne babaların ve çocukların aynı çevrede yaĢaması sonucu meydana gelmektedir. 

Çoğunlukla kiĢiler anne babaları kadar o çevreye ait diğer kiĢilere de benzemektedirler. 

KiĢilik geliĢiminin önemli bölümünün küçük yaĢlarda tamamlandığı varsayıldığında bu 

görüĢlerin geçerliliği daha yüksek olabilir. Oysa çocuk büyüdükçe taklit konusunda 

seçici davranmaya baĢlar. Anne babanın model alınması, çocuğun onlar gibi olmak 

isteyip istemediğine bağlı olarak değiĢir. Bu bağlamda, kiĢilerin anne babalarından 

gördükleri çocuk yetiĢtirme tutumlarının, kendi tutumlarına etkisinin, anne babalarını bu 

konuda onaylayıp onaylamamalarına bağlı olduğu düĢünülmektedir (Keskin, 2005; 

Mızrakçı, 1994; Akt: ġanlı, 2007). 

Baumrind'in Sınıflaması  

 Bunlar ebeveynin kontrollü (parental control), ebeveyn-çocuk iletiĢiminde 

açıklık (clarity of parent-child communication), olgunluk beklentisi (maturity demand) 

ve bakım-destektir (nurturance). Ebeveyn kontrolü boyutu, ebeveynler tarafından 

konulan kurallara çocukların ne oranda uymak zorunda olduklarını gösterir. Ebeveyn-

çocuk iletişiminde açıklık boyutu, anne ve babaların verilecek kararlarda çocuklarının 

fikirlerine ve düĢüncelerine ne derece saygı gösterdiklerini, bu konuda çocukların ne 

derece teĢvik ettiklerini ve ebeveynlerin çocukların davranıĢlarına sınırlar getiriyorlarsa 

bunun nedenlerini ne oranda açıkladıklarını gösterir. Olgunluk beklentisi boyutu, anne 

ve babaların çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal alanda baĢarılı olmaları için ne 

derece teĢvik ettiklerini gösterir. Örneğin olgunluk beklentisi boyutunda yüksek olan 

anne-babalar çocuklarına "kendi yetenek ve çabalarınla yaĢamayı öğrenmelisin" 

mesajını verirler. Bakım-destek boyutu, anne ve babaların çocuklarına bakarken ve 

onlarla iliĢki kurarken ne derece yakın, sevecen ve sıcak davrandıklarını gösterir. 

Baumrind (1971) anılan dört boyutun kombinasyonlarına bağlı olarak üç temel anne-

baba tutumu ortaya atmıĢtır. Bunlar otoriter, demokratik ve izin verici anne-baba 

tutumlarıdır (Akt: Yılmaz, 2000). 
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Otoriter ebeveynler, koydukları kurallara çocuklarının uymasını ve koĢulsuz 

itaat etmesini beklerler. Bu tür ailelerde çocuklar kurallara uymadığında ceza uygulanır 

ve ebeveynler çocuklarıyla pek fazla görüĢ alıĢveriĢinde bulunmazlar, daha çok 

çocuklarından söylediği her Ģeyi sorgulamadan kabul etmesini beklerler. Demokratik 

ebeveynler çocuklarından olgun davranıĢ beklerler ve aynı zamanda gerekli olduğunda 

kurallara uymasını isterler. Sıcak ve ilgilidirler, sabırlı ve duyarlı bir Ģekilde çocuklarını 

dinlerler, aile içinde verilecek olan kararlarda çocuklarının görüĢlerini alırlar. Bu tür 

ailelerde çocuk yetiĢtirmede akılcı ve demokratik bir yaklaĢım izlenir, hem ebeveynin 

hem de çocuğun hakları dikkate alınır. Ġzin verici ebeveynler çocuklarına çok fazla 

özgürlük verirler, çocuklarını hiçbir Ģekilde kontrol etmezler ve bazen de ihmale varan 

bir hoĢgörü ile davranırlar. Aynı zamanda çocuklarına karĢı sıcak ve sevecendirler ve 

çocuklarının bütün konularda kararlarını kendilerinin vermelerine sınır getirmezler. Bu 

tür ebeveynlerin çocukları yemek yeme, yatma, televizyon izleme ve oynamak için 

dıĢarı çıkma gibi konularda karar vermede özgürdürler (Yılmaz, 2000).   

Maccoby ve Martin'in Ġki Boyutlu Açıklaması 

Maccoby ve Martin, Baumrind'in çalıĢmalarında sınıfladıkları “izin verici” ana 

baba tutumunu ikiye ayırmıĢlardır. Bunlar izin verici-müsamahakâr (hoĢgorülü) ve izin 

verici-ihmalkâr ana baba tutumlarıdır. Tablo 2'de görüldüğü gibi demokratik ebeveynler 

hem kontrol/talepte hem de kabul/ilgi de yüksektirler. Otoriter ebeveynler ise 

kontrol/talepte yüksek, kabul/ilgi de düĢüktürler. Otoriter ve demokratik ebeveynlerin 

çocuklarının geliĢimindeki farklılıklar ebeveynin ilgisindeki farklılıklardan 

kaynaklanmaktadır. Çünkü Maccoby ve Martin'in sınıflamasındaki her iki ana baba 

tutumunda kontrol/talep boyutu yüksektir. Ġzin verici-müsamahakâr ebeveynler 

kabul/ilgide yüksek, kontrol/talepte düĢüktürler. Ġzin verici-ihmalkâr ebeveynler ise 

hem kabul/ilgi de hem de kontrol/talepte düĢüktürler. Buna göre her iki izin verici 

anababa tutumunda kontrol boyutu düĢükken, izin verici ebeveynler arasındaki farklılık 

anne-babanın göstermiĢ olduğu ilgiden kaynaklanmaktadır. Ġzin verici-müsamahakâr 

ebeveynler çocuklarına karĢı oldukça hoĢgörülü davranırlar, davranıĢlarına herhangi bir 

sınırlama koymazlar. Ancak bu tür anne-babalar çocuklarına karĢı sıcak ve ilgili 

davranırlar, onlara sevgi gösterirler. Ġzin verici ihmalkâr ebeveynler ise çocuklarını 

hiçbir Ģekilde denetlemedikleri, davranıĢlarına sınırlama koymadıkları gibi çocuklarıyla 

da hiç ilgilenmezler ve sevgi göstermezler (Yılmaz, 2000). 
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Yapılan çalıĢmalarda ebeveynin ilgisi ile çocukların kiĢilik geliĢimi arasında iliĢki 

bulunmuĢ ve çocuğuyla ilgilenmeyen, çocuğuna uzak olan ebeveynlerin çocuklarının 

saldırganlık eğilimi yüksek, okulda baĢarısız, içki ve sigara içmeye erken yaĢlarda 

baĢlayan, duygusal kontrolü zayıf, uzun süreli amaçları olmayan çocuklar olduğu 

görülmüĢtür. Maccoby ve Martin'e (1983) göre eğer ebeveynin çocuğuna karĢı olan bu 

tutumu çok erken yaĢlarda baĢlarsa, çocuğun biliĢsel ve sosyal geliĢiminde gerilikler 

görülebilir. Anılan araĢtırmacı çalıĢmasında, duygusal olarak ilgisiz ve depresyonlu 

annelerin bebeklerinde zihinsel gerileme, duygusal açıdan bağlanmada zorluklar, sinirli 

ve bağımlı davranıĢlar gibi psikolojik fonksiyonların çoğunda gerileme olduğunu 

göstermiĢtir (Akt: Yılmaz, 2000). 

ANNE BABA TUTUMLARINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

Çocuk yetiĢtirme çeĢitliliğini yani anne baba tutumlarını birçok Ģey 

etkilemektedir. Anne babanın kiĢiliği, ruhsal sağlıkları, ekonomik gelir düzeyleri, eğitim 

seviyeleri, çocukların doğuĢ sıraları, anne babanın kendi yetiĢme biçimi anne baba 

tutumlarını etkileyen faktörlerin baĢında sayılabilir.   

Anne Babanın Ruh Sağlığı  

Annenin çocuğa karĢı aĢırı koruyuculuğu, doğrudan doğruya annedeki ruhsal 

bozukluğun bir sonucu olabilir, Ģizofren bir annenin, düĢünce ve ruhsal fonksiyonlarının 

bozukluğu ve aĢırı Ģüpheleri nedeniyle çocuğuna aĢırı düĢmesi gibi (EkĢi, 1990). 

Yapılan araĢtırmalar sürekli mutsuz çocukluk yaĢantıları olanların kendi evlilik 

yaĢantılarında ciddi aile problemlerine, çocukları hırpalamaya, boĢanma gibi evlilik 

yaĢantısı güçlüklerine zemin hazırladığı ortaya çıkmıĢtır. Olayları uzun dönem izleyen 

araĢtırma sonuçları, kötü çocukluk yaĢamıĢ ana babaların, planlama ve sorunlarla baĢa 

çıkma becerilerinden yoksun kaldıklarını, çocuklarının gereksinimlerine daha az duyarlı 

olduklarını ve çabucak öfkelenip tepkisel davrandıklarını göstermiĢtir. Anne 

babalarında depresyon, anksiyete gibi ruhsal bozukluklar bulunan çocuklar ilerde 

kendileri anne baba oldukları zaman benzeri belirgin bozukluklar ortaya çıkmıĢ, bu 

çocuklar depressif, endiĢeli anne babalar olmuĢlardır. Ana babaların davranıĢı gerek 

içinde yaĢadığı aile, gerek daha geniĢ sosyal çevreden etkilenir (EkĢi, 1990: 16).  

Levy‟e göre annedeki bastırılmıĢ bilinçdıĢı düĢmanlık-itme gibi duygular çocuğa 

yönelik tutumları belirleyebilir. Anne kendi hoĢ olmayan duygularını tanıma gerçeği ile 
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karĢı karĢıya geldiği, ancak bu duygularla yüzleĢmek istemediği zaman bu duygular 

bilinçdıĢında bastırılır. Bastırılan bu duygular bilinçdıĢında tamamen baĢka Ģekilde 

ödünleyici duygularla yer değiĢtirir. “Reaksiyon formasyon” denilen psikolojik bir 

savunmadır bu. Anneler bilinçdıĢı olarak çocuklarından birine karĢı kendi içlerindeki 

olumsuz bir duyguyla çatıĢırken, böyle bir duyguyu bastırmaya, itmeye ve tanımamaya 

çalıĢırken, aĢırı koruyucu, aĢırı Ģımartıcı bir davranıĢ içine girebilir. Bu aĢırı düĢkün 

davranıĢ sanki çocukların gerçekte ne kadar fazla sevdiklerini kendilerine kanıtlamak 

içindir. Bu özellikle sevgi ve nefret duygularının birlikte olduğu ve bu kiĢilerin 

sevdikleri bir kimseden aynı zamanda nefret de edebileceklerini kabul etmedikleri 

zaman ortaya çıkar (Akt: EkĢi, 1990). 

Anne Babanın Eğitim Durumu 

Ġlköğrenime sahip olan annelerin orta ve yüksek öğrenime sahip olanlara göre 

daha fazla aĢırı koruyucu, rollünü reddetmesi, geçimsizlik ve sıkı disiplin tutum 

boyutuna sahip oldukları belirlenmiĢtir. Dolayısıyla az eğitime sahip olan annelerin 

daha olumsuz tutumları benimsedikleri söylenebilir (Demiriz ve Öğretir, 2007). 

Annenin ÇalıĢma Durumu  

ÇalıĢma annenin sosyal destek kaynaklarından biridir. ÇalıĢan anne geleneksel 

çocuk yetiĢtirme değerlerinden uzaklaĢmakta ve demokratik tutum göstermektedir. 

Buna karĢılık annenin iĢinden memnun olmadığı ve iĢ yerinde stres yaĢadığı durumlarda 

çocuğu ile iliĢkisi olumsuz etkilenebilir. ÇalıĢan anne çocuğunu ihmal ettiğini 

düĢünerek kendini suçlayabilir. Bundan kurtulmak için çocuğuna aĢırı izin verici ya da 

aĢırı koruyucu davranabilir (ġanlı, 2007). 

 Annenin çalıĢması, annenin çocuğa karĢı tutumunu olumlu yönde etkilediği 

söylenemez. Yavuzer (2001)‟e göre annenin çalıĢması, annenin olmadığı saatlerde 

çocuğun bakımı, iĢinden yorgun ve gergin gelen annenin çocukla sağlıksız iletiĢim 

kurması ve ona az zaman ayırması anlamına gelmektedir. Bu durum da kaçınılmaz 

olarak anneyi çocuğa karĢı aĢırı Ģımartma ve aĢırı hoĢgörülü yaklaĢıma götürmektedir 

(Yavuzer, 2001: 60). 
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Ailenin Sosyo-ekonomik Durumu 

AraĢtırmalar alt ve üst sosyo-ekonomik durumdaki ana babaların çocuklarına 

karĢı değerler açısından da farklı bir tutum içinde olduklarını göstermektedir. Sosyo-

ekonomik yönden üst kategoride yer alan anababalar, alt kategoridekilere göre, 

otoriteye daha az değer vermekte; eĢitliği, bağımsızlığı, merakı, yaratıcılığı, baĢarıyı ve 

sorun çözücü olmayı daha önemli görmektedirler. Çocukların doğuĢtan iyi olduklarına 

ve birbirlerinden farklı olabileceklerine inanmaktadırlar.  Çocuklarıyla daha sık ve 

ayrıntılı konuĢmakta, çocuğu daha az yatırım aracı olarak görmekte, cinsiyetiyle ilgili 

görüĢlerinde de az farklılık belirmektedir (Dönmezer (1999). 

Luster, Rhoades ve Haas (1989), yaptıkları araĢtırma sonucuna göre, düĢük sosyo-

ekonomik düzeydeki annelerin çocuklarının büyükleri ve toplumun isteklerine 

uymalarına, yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki annelerin ise çocuğun kendi kendisini 

yönetmesine değer verdiklerini göstermiĢtir. Bu değerlerle tutarlı bir biçimde, düĢük 

sosyo-ekonomik düzeydeki anneler çocuklarını Ģımartmaktan kaçınıp onları kısıtlamıĢ, 

çocuğu aĢırı denetleyip cezalandırmıĢlardır. Yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki anneler 

ise çocuklarını Ģımartmaktan korkmayıp özgür bırakarak düĢük düzeyde denetim ve 

ceza uygulamıĢlardır (Hortaçsu, 2003).     

Sosyoekonomik yönden üst düzeyde olan anne babalar, alt düzeydekilere göre 

otoriteye daha az önem vermekte, eĢitliği, bağımsızlığı, giriĢimciliği daha önemli 

görmektedirler. Çocuklarıyla sözel iletiĢim kurmaktadırlar. Olanakların kısıtlı olduğu 

çevrede çocuğa karĢı daha olumsuz yaklaĢılmaktadır (ġanlı, 2007) 

ABD‟de yapılan araĢtırmalarda, alt sosyo-ekonomik seviyelerdeki ailelerde ana-

babanın çocukları ile iliĢkisinin katı ve otoriteye dayalı olduğu bulunmuĢtur. Buna 

karĢılık olta sınıf ailelerde anne-baba çocuklarına karĢı daha açık, esnek ve eĢitlik 

ilkesine göre davranmaktadır. Alt sosyo-ekonomik seviyedeki ailelerde çocuk, 

ebeveynin otoritesinden ve kızgınlığını ifade etmesinden korkmaktadır. Ailenin sosyo-

ekonomik seviyesi yükseldikçe ergenin aileye duyduğu güven arttığı halde, alt sosyo-

ekonomik seviyedeki ebeveyn, yanlıĢ davranıĢta çocuğunu daha Ģiddetli 

cezalandırmakta ve nadiren çocuğunu övmektedir (Akt: Kulaksızoğlu, 2000). 

Demiriz ve Öğretir (2007) yaptıkları araĢtırmada alt ve üst sosyo-ekonomik 

düzeydeki 10 yaĢ çocuklarının anne tutumlarını incelemiĢlerdir. Alt sosyo-ekonomik 
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düzeydeki annelerin daha koruyucu, annelik rolünü daha fazla reddeden, aile içinde 

daha geçimsiz ve daha sıkı disiplin uyguladıkları görülmektedir. ÇalıĢmayan annelerin 

çalıĢan ve emekli olan annelere göre daha fazla aĢırı koruyucu ve sıkı disiplin tutum 

boyutuna sahip oldukları belirlenmiĢtir. Emekli olan annelerin çalıĢan ve çalıĢmayan 

annelere göre daha fazla rollünü reddetmesi ve geçimsizlik tutum boyutuna sahip 

oldukları belirlenmiĢtir. Annelerin öğrenim durumuna göre aĢırı koruyucu, rollünü 

reddetmesi, geçimsizlik ve sıkı disiplin boyutlarında anlamlı farkın olduğu bulunmuĢtur 

(Demiriz ve Öğretir, 2007).   

Anne Babanın Kendi YetiĢme Biçimi 

EkĢi (1990)‟ye göre,  annenin tutumunun belirleyicisi kendi çocukluğundaki aile 

yaĢantısıdır. Anne eğer sevgi ve sıcaklıktan yoksun ailede büyümüĢse, kendi 

çocukluklarında yoksun kaldıkları Ģeyleri çocuklarına aĢırı Ģekilde vermektedirler. Anne 

ve babalar, kendi anne ve babalarından gördükleri, öğrendikleri, model aldıkları 

davranıĢları, baĢka bir seçeneği görememiĢlerse,  kendi çocuklarına yansıtabilirler. 

(Akt: Dönmezer, 1999). 

 Kendi çocukluk yıllarında engellenmiĢ bireyler, ana-baba olduklarında, eskiden 

kendilerine tanınmamıĢ olan özgürlüklere çocuklarının sahip olmalarına karĢı, bilinç 

dıĢı bir kıskançlık geliĢtirirler. Bu nedenle çoğu kez kendi ana babalarından gördükleri 

yöntemlerle çocuklarını dizginleme, suçlama, aĢağılama yollarını denerler. Böylelikle 

kendi uğradıkları paniği denetim altında tutmaya çalıĢırlar. Anne ve babanın aĢırı baskı 

altında yetiĢmiĢ olması, bazı durumlarda da çocuğuna karĢı aĢırı gevĢek ve yumuĢak bir 

tutum içinde davranmalarına neden olabilir. (Yavuzer,  2001).   

 Goleman (1998)‟e göre kiĢiler çocukluklarında ebeveynlerinin keyfi ve insafsız 

bir Ģiddetle uyguladıkları terbiyeyi, kendileri anne baba olduklarında aynen tekrarlarlar. 

Bu çocukların anneyi mi yoksa babayı mı saldırgan olarak tanımlamaları hiç önemli 

değildir. Küçükken öfkeli olan kızlar anne olduklarında, öfkeli erkekler ise baba 

olduklarında, aynı Ģekilde keyfi ve sert davranırlar. Bu anne babalar aĢırı Ģiddetli 

cezalandırmanın yanında, çocuklarının hayatlarıyla çok az ilgilenirler. Bu tür 

ebeveynler mutlaka kötü ruhlu yada çocuklarının iyiliğini istemeyen insanlar 

değillerdir; sadece, kendi anne-babalarının örnek olduğu ebeveynlik tarzlarını yinelerler 

(Golemen, 1998: 248).  
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Kültürel Değerler 

Ana babaların çocuklarına karĢı gösterdikleri tutumlar, içinde yaĢadıkları 

kültürden büyük ölçüde etkilenmektedir. Örneğin, Amerika Amerika‟da, Japonya‟da 

yani Doğu ve Batı toplumlarına annelerin çocuklarına karĢı tutumları farklılık 

göstermektedir (Dönmezer, 1999) 

Çocuk yetiĢtirme tutumu toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık 

gösterdiği gibi, o toplumdaki aileler arasında da farklılıklar gösterebilir. Bir toplumun, 

her sosyo-ekonomik grubun kendi kültürüne hayat felsefesine ve kendi değer sistemine 

sahip olduğu, farklı sosyal sınıflardaki ebeveynin farklı çocuk yetiĢtirme tutumu, farklı 

ödül ve ceza anlayıĢı ile çocuklarını yetiĢtirdikleri söylenebilir (Akt: Kulaksızoğlu, 

2000).   

 KağıtçıbaĢı (1984)‟e göre, Türkiye‟de ana babalar, çocuğun bağımsız olmasını 

değil, söz dinlemesini istemektedirler. BaĢka bir deyiĢle, çocuk yetiĢtirmedeki yaygın 

tutumlar bireyciliği değil, karĢılıklı desteği içeren topluluk değerlerini özendirici 

niteliktedir. Oysa geliĢmiĢ toplumlarda bağımsızlığa önem verilmekte, ana babalar 

çocuklarının kendilerine bağımlı olmalarını Ģiddetle reddetmektedirler. Ancak, 

Türkiye‟de de ailelerin sosyo-ekonomik düzeyi yükseldikçe çocuğun ekonomik değeri 

azalmakta, psikolojik değeri ise artmaktadır. Buna bağlı olarak da çocuğun daha özerk 

bir kiĢilik geliĢtirmesine izin verilmektedir (Akt: Dönmezer, 1999). 

Çocuğun Doğum Sırası Ve YaĢı  

Ana-baba-çocuk etkileĢiminde çocukların cinsiyetinin ve konumunun çok etkili 

değiĢkenler olduğu araĢtırmalarda ortaya çıkmaktadır. Thoman ve arkadaĢları (1972) 

annelerin daha çok ilk doğan kızlara gülümsediğini ve onlarla konuĢtuğunu 

bildirmektedir. Babalar da daha çok ilk doğan erkek çocuklarla konuĢmakta ve onlara 

dokunmaktadırlar (Parke ve Sawin, 1975). Ana babalar disiplin açısından genellikle ilk 

doğanlara daha sık bedensel ceza uygulamaktadırlar ve daha sonra doğanlara 

uyguladıkları disiplinde daha tutarlı olma eğilimindedirler. KuĢkusuz, bu tutumların 

bazıları kolay bir iĢ olmayan anababa olmayı öğrenmenin bir sonucudur (Akt: Gander 

ve Gardiner, 1998).   



 

 

 

23 

Ana babalar çocuklarını yetiĢtirme sırasında çok büyük tecrübe kazanır, çok Ģey 

öğrenirler. Hatta gene araĢtırmalar gösterir ki, annelerin ilk doğan bebeklerine ve son 

doğana karĢı davranıĢları genellikle çok farklıdır (EkĢi, 1990). 

Ayyıldız, vd. (2005)‟e göre ailenin ilk çocuktan beklentileri yüksek olmaktadır. 

Bu nedenle ilk çocuk daha olgun yetiĢtirilmekte, ona yetiĢkinmiĢ gibi davranılmaktadır. 

Küçük çocuklara daha az otonomi ve sorumluluk verilmektedir. Anne baba küçük 

çocuğa karĢı hoĢgörülü ve kabul eden bir tutum sergilerken, büyük çocuğa daha 

denetleyici davranmaktadır. Çocuk sayısı arttıkça aile çocuk yetiĢtirme konusunda daha 

fazla deneyim kazanmaktadır. Çocuk büyüdükçe kiĢiliği belirginleĢmekte ve iliĢkiye 

daha aktif katılmaktadır. Bu durum annenin tutumlarını etkileyebilmektedir (Akt: ġanlı, 

2007). 

Güneysu ve Bilir (1988), yaptıkları bir araĢtırmaya göre, çok kardeĢi olan 

gençlerde hem anne hem de baba tutumlarının demokratik olmaktan uzaklaĢtığı ve buna 

bağlı olarak gençlerin kendini kabul düzeylerinin düĢtüğü bulunmuĢtur. KardeĢ sayısına 

göre kendini kabul düzeyine bakıldığında 4 ve fazla sayıda (çok kardeĢ) kardeĢi olan 

gençlerin kendini kabul düzeyinin ailenin tek veya 2-3 kardeĢi olan gençlere göre daha 

düĢük olduğu görülmüĢtür (Güneysu ve Bilir, 1991). Falbo‟nun (1976) araĢtırması, ilk 

doğanların sonra doğanlardan daha iyi toplumsal (kiĢisel değilse de) uyum 

sağladıklarını göstermektedir. Sonrakiler, önce anababaları, daha sonra öğretmenleri 

tarafından sık sık büyük kardeĢleriyle karĢılaĢtırılırlar ve bu da çoğu zaman aĢağılık 

duygusu duymasına neden olur. “Ablan matematikte iyi, sen neden değilsin?” gibi 

konuĢmalar azımsanmayacak kadar sık duyulur (Akt: Gander ve Gardiner, 1998). 

MÜKEMMELĠYETÇĠLĠK 

Mükemmeliyetçilik, yapılacak her hangi bir iĢte mükemmellik için aĢırı çaba 

gösterme ve bu konuda çaba harcama durumudur. Macmillan Sözlüğü‟nde 

mükemmeliyetçilik: 

1) Mükemmelin mümkün olduğuna inanma ve ona ulaĢma çabası ve  

2) KiĢinin kendisi ve baĢkaları için yüksek standartlar belirleme eylemi olarak 

tanımlanmıĢtır. 
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Webster‟s II New College Dictionary‟e (1995) göre kendine aĢırı derecede 

yüksek standartlar koyma, eksik ve hatalardan rahatsız olmak Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (Slaney, Rice, Mobley, Trippi ve Ashby, 2001). 

Amerikan Psikiyatri Birliği‟ne (American Psychiatry Association) (1994) göre 

ise mükemmeliyetçi tutum kiĢinin aĢırı sert standartlar belirlemesine neden olur, bunlara 

ulaĢmak ise zordur, dolayısıyla bu durum yapılan isin bitmemesiyle, ertelenmesiyle 

sonuçlanır.(Slaney ve Ashby, 1996). 

 Alan yazında mükemmeliyetçiliğin birçok tanımı vardır; Burns (1980) 

mükemmeliyetçiliği imkansız amaçlar için ara vermeksizin ve zorlantılı çaba harcama, 

bireyin kendini sadece baĢarıları ve yaptıklarıyla değerlendirmesi olarak 

tanımlamaktadır. Burns (1980) mükemmeliyetçileri kendilik değerini tamamıyla baĢarı 

ve verimlilik terimleriyle ölçen ve imkânsız amaçlara doğru zorlayıcı ve ısrarcı bir 

Ģekilde çaba gösteren bireyler olarak tanımlamaktadır. Bu bireyler sadece kendilerine 

zarar verebilen üstün olma için çabalamaktadır. 

 Tangney (2002)'e göre, mükemmeliyetçiler kendini değerlendirme konusunda 

fazlaca enerji sarf ettikleri için öz-değerlendirme sürecine kendilerini kaptırırlar. 

Tangney, ayrıca katı ve yüksek standartlar oluĢturmanın yanında mükemmeliyetçilerin 

değerlendirme sürecine çok fazla yöneldiğini ve herkes öz-değerlendirmesini 

kurallarına uygun olarak yaparken, mükemmeliyetçilerin bunu sürekli bir iĢ gibi 

yaptığını belirtir. 

Antony ve Swinson‟a (2000) göre Mükemmeliyetçi insanlar genellikle 

yaĢamlarındaki olaylar üzerinde gerçekte olduğundan daha fazla kontrol sahibi 

olduklarına inanırlar. Bu da onların görevleri üzerinde aĢırı sorumluluk sahibi 

olduklarını hissetmelerine ve yaptıkları iĢi defalarca kontrol ederek gereksiz yere vakit 

harcamalarına ya da hata yapmamak ve zarar görmemek için kendilerini büyük çapta 

koruma altına almalarına neden olur. 

Mükemmeliyetçiliğin ilk tanımlamaları ve ölçümleri tek boyutlu ve patolojik bir 

kiĢilik özelliği olarak kavramsallaĢtırılmakla birlikte (Burns, 1980; Pacht,1984 ) son 

yıllarda yapılan araĢtırmalarda (Frost, Marten, Lahart ve Rosenblate, 1990; Hewitt ve 

Flett, 1991) mükemmeliyetçilik çok boyutlu fakat problemli ve istenilir olmayan bir 

özellik olarak ele alınmaya baĢlanmıĢtır. 
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Mükemmeliyetçiliği çok boyutlu olarak ele alan Hewitt ve Flett (1991a)  

mükemmeliyetçiliğe olumsuz bakıĢ açısını devam ettirmiĢlerdir. Örneğin geliĢtirdikleri 

ölçekte mükemmeliyetçiliği patolojik bir olgu olarak ele almıĢ, ayrıca 

mükemmeliyetçiliği çok boyutlu olarak görmüĢlerdir buna göre hem kiĢi-içi hem de 

kiĢilerarası içeriği olduğunu düĢünmüĢlerdir “kendine yönelik”, “baĢkasına yönelik” ve 

“sosyal kaynaklı” olmak üzere üç boyutta tanımlamıĢlardır. Kendine yönelik 

mükemmeliyetçilik,  kiĢinin kendisi için gerçekçi olmayan ve ulaĢılması imkansız 

boyutta standartlar belirleme eğilimidir. Bu standartlar kiĢinin kendisine yöneliktir ve 

buna kiĢisel eleĢtiri ve kendi hatalarını kabul etmeme eĢlik eder .   Kendini fazlasıyla 

eleĢtirme ve kendini cezalandırmaya neden olur. Kendine yönelik mükemmeliyetçilik 

diğerlerini suçlama, güven eksikliği, diğerlerine karĢı düĢmanlık duygusuna yol açar Bu 

boyut ahlakı hor görme, yalnızlık, evlilik ve aile gibi kiĢilerarası problemlerle iliĢkili 

olabilir. Diğerlerine yönelik mükemmeliyetçilik ise bireyin baĢkaları için belirlediği 

gerçekçi olmayan standartlara uymasını beklemesidir. Diğerlerinin yapabilirliklerine 

iliĢkin inanç ve beklentileri içerir. Diğerlerine yönelik mükemmeliyetçiliğin önemi 

diğerleri için gerçekçi olmayan standartlara sahip olduğuna, diğer insanların mükemmel 

olması üzerinde önemli bir yeri olduğuna ve sıkı bir Ģekilde diğerlerinin 

performanslarını değerlendirdiğine inanılır. Burada davranıĢ dıĢarıya yönlendirilmiĢtir. 

Sosyal kaynaklı mükemmeliyetçilik ise bireyin, insanların kendisinden imkansız Ģeyler 

beklendiği Ģeklinde bir inanca sahip olma eğilimidir. Dahası baĢkaları tarafından 

onaylanmak için bu standartlara ulaĢmak zorunda olduklarını düĢünürler. Sosyal düzene 

yönelik mükemmeliyetçilik bazı olumsuz sonuçlara neden olabilir. Diğerleri tarafından 

yüklenen standartlar aĢırı ve kontrol edilemez olarak algılandığı için öfke, anksiyete ve 

depresyon gibi duygusal durumlar ve baĢarısızlık yaĢantıları ortaya çıkabilir. Yüksek 

düzeyde sosyal düzene yönelik mükemmeliyetçiler diğerlerinin beklentilerini karĢılama 

ile ilgili oldukları için negatif olarak değerlendirilmekten çok fazla korkarlar. 

Rice, Ashby ve Slaney (1998) mükemmeliyetçiliği “uyumlu ve uyumsuz 

mükemmeliyetçilik” olarak tanımlamıĢlardır. Uyumlu mükemmeliyetçiler yüksek 

kiĢisel standartlara, temizlik ve düzen ihtiyacına ve erteleme isteksizliğine sahip olarak 

tanımlamaktadırlar. Uyumsuz mükemmeliyetçiler ise; hatalara aĢırı dikkat 

davranıĢlardan Ģüphe, erteleme eğilimi, gergin ve endiĢeli hissetme ve çocukları için 
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gerçekçi olmayan beklentileri olan yüksek düzeyde eleĢtirel ebeveynlere sahip olmaları 

ile tanımlanmıĢtır. 

Hamachek (1978), mükemmeliyetçiliği normal ve nevrotik mükemmeliyetçilik 

olarak iki Ģekilde ele almıĢtır.  Normal mükemmeliyetçiler, zor iĢlerle uğraĢmaktan zevk 

alırken, performanstaki küçük hataları kabul etmede geniĢ serbestliğe sahiplerken ve 

performanslarını baĢarılı kabul ederlerken, nevrotik mükemmeliyetçiler bu zevki 

yaĢamazlar,  çabalarını ve baĢarılarını asla yeterli bulmazlar aĢırı derecede hataları ile 

iliĢkilidirler, en küçük hatalarını bile standartları karĢılayamadıklarını algılama ile 

sonuçlandırırlar.  Nevrotik mükemmeliyetçiler, çevrelerindeki bireylerin 

değerlendirmelerinden korkarak hataları üzerinde aĢırı bir Ģekilde odaklanırlar ayrıca 

mükemmeliyetçiliğin davranma biçimi ve davranıĢ hakkında düĢünme biçimi olduğunu 

belirtirken, mükemmeliyetçiliğin bireyin yaĢamında pozitif bir etkisi olduğu görüĢünü 

savunmaktadır 

Hamachek (1978)‟e göre nevrotik mükemmeliyetçilerin bu özellikleri, 

çocukluktaki ebeveyn tutumlarıyla ilgili yaĢantılarla iliĢkilidir. Mükemmeliyetçi 

ebeveynler aĢırı eleĢtirel, talepkar ve genel olarak az destekleyen kiĢilerdir; çocukların 

davranıĢlarını onaylamak yerine, onları daha iyi yapmaları için zorlarlar.  Çocuk, 

davranıĢı hiçbir zaman ebeveyninden tam onay almak için yeterli olmayacağından 

“yeterince iyi performans algısını” geliĢtiremez.  Ebeveynlerin bu tutumlarına 

dayanarak Hamachek (1978), devamlılığı olmayan onayın, onay yokluğunun ve Ģartlı 

onayın mükemmeliyetçiliğe yol açtığını ileri sürmüĢtür. 

Hamachek‟e göre mükemmeliyetçilik çeliĢkili ya da koĢullu onay sonucunda da 

oluĢabilmektedir. Ailelerin tutarsız davranıĢlar ve çeliĢkili onay durumlarında, çocuklar 

diğer insanlardan kaynaklanan sürekli standartların yoksunluğunu gidermek için 

kendilerine makul olmayan yüksek düzeyde standartlar belirleyebilirler. KoĢullu onay 

herhangi bir Ģarta bağlı olmadan verilen koĢulsuz onaydan çok daha büyükse 

beraberinde problem ortaya çıkabilir. Aileleri koĢullu onaya çok fazla vurgu yapan 

çocuklar performanslarına (baĢarılarına) çok aĢırı değer verebilirken kendilerini 

küçümseyebilirler. Bu çocuklar yalnızca olağanüstü baĢarı (performans) gösterdikleri 

sürece değerli olabileceklerini öğrenmiĢ olabilirler ki bu mükemmeliyetçi düĢüncenin 

geliĢimine yol açmaktadır.  
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Frost, Marten, Lahart ve Rosenblate (1990), mükemmeliyetçiliğin doğasının 

ancak çok boyutlu bir bakıĢ açısı ile anlaĢılabileceğini belirtmiĢler ve bu bakıĢ açısına 

göre bir ölçek geliĢtirmiĢtir.  

Ölçeğin altı alt boyutu vardır:  

1) Hata yapma endiĢesi/korkusu: Bu boyut, mükemmeliyetçilerin hata yapma 

endiĢesiyle beraber hatalara karĢı aĢırı tepki göstermesi ile ilgili bir boyuttur. Bireyin 

reaksiyonu ne kadar Ģiddetli ise kiĢinin mükemmeliyetçilik derecesi o kadar yüksektir. 

Frost‟a göre mükemmeliyetçiliği doğasını açıklayan en iyi boyuttur. 

2) KiĢisel yüksek standartlar koyma  

3) Ebeveynlerin beklentisinin yüksek olması 

4) Eylemlerden Ģüphe duyma / emin olmama  

5) Organizasyon: Düzene aĢırı önem verme 

6) Ebeveynlerin eleĢtiriciliği  

Missildine (1963), Mükemmeliyetçilerin aĢırı yüksek standartlar ile tutarlı olan 

bir seviyeye ulaĢabilmeleri için aĢırı bir çaba sarf edebileceklerini, çünkü onlar için 

hatanın kabul edilemez olduğunu düĢünmektedir. Ancak, bu yüksek standartlar 

kaçınılmaz olarak her zaman karĢılanamadığı için mükemmeliyetçi bireyler kendilerini 

küçümseyen bir içebakıĢa yönlenmektedirler. 

Siegle ve Schuler (2000) ise; içsel mükemmeliyetçilik ve dıĢsal 

mükemmeliyetçilik tanımını getirmiĢlerdir. Ġçsel mükemmeliyetçilik mükemmel olmak 

için güçlü bir motivasyon, gerçek dıĢı bireysel standartlar oluĢturma ve çabalama, 

hatalara odaklanma ve içsel standartları genelleme olarak nitelendirilebilecek 

kiĢilerarası bir boyuttur. DıĢsal mükemmeliyetçilik ise benzer davranıĢları içerir ancak, 

bu davranıĢlar bireyin kendisinin yerine diğerlerine yöneliktir. 

Parker (1997) sağlıklı ve sağlıksız mükemmeliyetçilik olmak üzere iki tür 

mükemmeliyetçilik belirlemiĢlerdir. Onlara göre sağlıklı mükemmeliyetçilik üstünlük 

çabası ile eĢit görürken, sağlıksız mükemmeliyetçilik hatalara aĢırı dikkat etme eğilimi 

olarak tanımlamaktadır. 

Anthony ve Swinson‟a (2000) göre davranıĢ ile düĢünceler arasındaki iliĢki 

karmaĢıktır. Ġnançlar, beklentiler ve yorumlar davranıĢları etkiler. Bir iĢi yapmanın tek 
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yolu olduğuna inanan insanlar baĢkalarından yardım almak yerine iĢlerini kendi 

baĢlarına yapmayı tercih edeceklerdir. Dönem ödevinin mükemmel olması gerektiğine 

inanan öğrenci kendi için belirlediği standartlara ulaĢamayacağını anladığında 

ödevlerine ya hiç baĢlamaz ya da kısa zamanda pes eder. Antony ve Swinson (2000) 

Ellis‟in yaklaĢımından etkilenerek, mükemmeliyetçi kiĢilerin gösterdikleri davranıĢların 

bazıları Ģu Ģekilde sıralamıĢlardır: 

   AĢırıya kaçmak: Mükemmeliyetçilikte kaygı ya da kiĢinin performans 

standartlarına ulaĢamama ihtimaline karĢı duyduğu rahatsızlık görüldüğünden 

mükemmeliyetçi insanlar genellikle davranıĢlarında aĢırıya kaçarlar. AĢırıya kaçmak bir 

davranıĢı hata olmayacağından emin olana kadar tekrarlamaktır. 

 AĢırı kontrol etme ve teminat arayıĢı: Mükemmeliyetçiler iĢleri düzgün 

yaptıklarından emin olmak isterler. Bu nedenle doğru yapıp yapmadıklarını sıklıkla 

kontrol ederler ve beklenilen standarda ulaĢıp ulaĢmadıkları hakkında sürekli teminat 

ararlar. 

AĢırı düzenleme ve liste yapma: Mükemmeliyetçiler yapılacaklar listesi ya da 

eĢyaları belli bir düzene göre dizme gibi detaylarla çok meĢgul olurlar. Belli bir 

seviyede düzenleme yapmak faydalı olmasına rağmen aĢırı düzenleme iĢimizi 

bitirmemize engel olabilir. 

 Karar verme güçlüğü: Mükemmeliyetçiler genellikle karar vermede güçlük 

yaĢarlar. ÇeĢitli alternatiflerle karĢılaĢan mükemmeliyetçi bireyler genellikle telafisi 

mümkün olmayan hatalar yapmaktan korkarlar ve karar vermekte zorlanırlar. 

Erteleme: Mükemmeliyetçiler bir iĢe baĢlamayarak iĢi mükemmelin altında 

yapma olasılığından kurtulmuĢ olacaktır. 

Yetki verememe: Mükemmeliyetçi birey karĢısındakinin iĢi mükemmel 

yapacağına güvenemediğinden iĢbirliği yapamaz, baĢkasına yetki veremez, bütün iĢi tek 

baĢına yapmaya çalıĢır. 

Çok çabuk pes etmek: Mükemmeliyetçi bireyler belli bir amaca ya da hedefe 

ulaĢamayacakları endiĢesiyle denemekten vazgeçerler. 

Mükemmeliyetçilik bireysel farklılıkları açıklamak üzerinde etkilidir. Özellikle 

adaptif olmayan mükemmeliyetçi tutumların sosyal anlamda kritize edilmeye yönelik 
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bir duyarlık geliĢtirdiği bilinmektedir. Mükemmeliyetçilik sosyal iliĢkiler bağlamında, 

uygun psiko-sosyal geliĢimi engelleyebilir. Bu tür etkilerin sosyal mesajları ve 

beklentileri biliĢsel anlamda çarpıtmaya yönelik eğilimi güçlendirdiği düĢünülebilir. 

Mükemmeliyetçiliğin gerek sosyal performansı değerlendirme ve gerekse sosyal 

yalıtıma yönelik karar süreci üzerindeki etkisi önemli görülmektedir. Sosyal anlamda 

kritize edilmeye yönelik otomatik iĢleyen duyarlılık, bu yönüyle sosyal kaçmayı 

açıklayabilir (Bieling, Israeli ve Antony, 2004; Flett ve Hewit, 2004). 

Mükemmeliyetçilik eğilimleri büyük ölçüde sevgi, kabul görme/reddedilmeme 

ve onaylanma gereksinimi ile baĢlamaktadır. Mükemmeliyetçi bireyleri yönlendiren, 

düĢük düzeydeki benlik saygılarıdır. Mükemmeliyetçiler, sevgi ve onaylanma 

gereksinimleri bağlamında, diğerlerinin bakıĢ açıları, istek ve gereksinimlerine karĢı 

duyarlılık gösterememektedirler. Onlar, aĢırı benmerkezci düĢünce biçimlerinden ötürü, 

değiĢimin diğer bireylerce gerçekleĢtirilmesini beklemektedirler. KiĢi, kusursuz olma 

konusunda hayal kırıklığı yaĢadıkça kaygıları bir kat daha artmakta ve bu durum onun 

için bir kısır döngü haline gelmektedir. Bu sonucun, bireyin ruh sağlığı açısından 

istendik bir durum olduğu söylenemez (Tuncer ve Voltan-Acar, 2006). 

Kuramsal Açıdan Mükemmeliyetçilik 

Psikanalitik YaklaĢım 

 KiĢilik kuramlarının mükemmeliyetçiliği açıklama biçimlerini incelersek; 

Freud‟un Psikanalitik Kuramı, mükemmeliyetçi çabayı, özellikle psikoseksüel kiĢilik 

geliĢiminin anal döneminde uygun olmayan bir ilerlemenin sonucu olan nevrozun bir 

göstergesi olarak açıklamıĢtır (LaSota, 2005). Freud kusursuz olma ihtiyacını, mazoĢist 

ve yıkıcı dürtülerin ürünü ve Oedipus Kompleksinin kalıntısı olarak yorumlar 

(Gençtan,2000). Freud, mükemmeliyetçilik eğiliminin  çocuklukta baĢladığını ve 

ebeveynlerinin yasaklarının içselleĢtirilmesi ile devam ettiğini belirterek; bu 

içselleĢtirmelerin etkileri ile oluĢan süper egonun mükemmel bir imaj yaratma, 

tasarlama ve sürdürme uğraĢısında olduğunu belirtmiĢtir (Horney, 2006b; Gençtan 

2000) ayrıca  Freud (1959) mükemmeliyetçiliği, yüksek baĢarı için katı istekler 

belirleyen, abartılmıĢ süper egonun bir fonksiyonu olarak kabul etmektedir. 
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Horneyci YaklaĢım 

Horney‟e (2006a) göre mükemmeliyetçilik bireyin kendine yabancılaĢmasına 

patolojik olarak uyum sağlamasıdır. Horney mükemmeliyetçiliği sadece olumsuz 

yönüyle ele almıĢ ve mükemmeliyetçiliği nevrotik bir gereksinim olarak görerek 

açıklamıĢtır. Horney kendi mükemmeliyetçilik anlayıĢını, Freud'un süper ego, ideal 

benlik ve Oidepus Kompleksinden ayırarak yeni bir boyut getirmiĢ; 

mükemmeliyetçiliğin doğuĢtan veya içgüdüler ile Ģekillenmeyip çevrenin, özellikle 

anne-babanın davranıĢ Ģekilleri ile ortaya çıktığını belirtmiĢtir. Bu açıdan Horney 

mükemmeliyetçi çabayı, çevresel faktörlere özellikle ana-baba tutumu, anne babanın 

tutarsız tavırları ve çocukları arasında ayırım yapmaları gibi faktörlerin etkilediğini 

belirtmesi açısından mükemmeliyetçiliği tanımlaması anlamında Freud'dan 

ayrılmaktadır. 

Horney on çeĢit nevrotik ihtiyaç tanımlamıĢ daha sonra bunu üç kategoriye 

ayırmıĢ ve bu nevrotik ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıkan kiĢilik tiplerinden 

bahsetmiĢtir. Bu kiĢilik tiplerinde biri de “kişinin kendisini hayattan çeken, bağımsızlık 

ve mükemmellik ihtiyacı içinde olan ve bunu insanlardan uzak durarak karşılamaya 

çalışan bağlantısız kişiliktir” (Schultz ve Schultz, 2002). Horney (2006c), bu kiĢilik 

tipinin; nevrotik ihtiyacını karĢılamak amacıyla sağlıklı olmayan mükemmeliyetçi bir 

çaba içine girdiğini belirtmiĢ ve kiĢinin, kendi hayalinde görüntülediği eĢsiz bir 

kusursuzluğa sahip olan insandan çok çok uzaklarda olduğunun farkına vardığı zaman 

da umutsuzluğun su yüzüne çıkarak, yıkıcı bir etkiye sahip olan derin bir öz-aĢağılanma 

tepkisi gösterdiğini ifade etmiĢtir. 

Adlerian Terapi 

Adler‟in Bireysel Psikoloji olarak adlandırdığı kuramı, yaĢamın özünde saklı 

yatıp geliĢme, çaba harcama, iĢ görme eğilimiyle kendini açığa vuran gizemsel yaratıcı 

gücü kavrama arzusu, ayrıca belirli bir alandaki yenilgiyi baĢka bir alanda sağlanacak 

baĢarıyla dengeleme isteğini vurgulamaktadır. Adler‟e göre insanın doğası gereği, 

yaptığı davranıĢlarının ardında bir amacı vardır. GeçmiĢte yasadıklarından çok geleceğe 

iliĢkin beklentilerine odaklanmıĢtır. 

Kendisine birtakım hedefler belirlemiĢtir, bunları elde etmek, baĢarılı olmak için 

bu hedefler doğrultusunda hareket eder. Hayatını anlamlandırmaya çalıĢır, karĢısına 
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çıkan engelleri asmak için çaba sarf eder ve bu noktada sorumluluklar alır. Bu durumlar 

bireyin ruh sağlığı açısından olumlu sonuçlar doğurur. Sağlıklı mükemmeliyetçilerin de 

buna paralel davranıĢlar sergiledikleri görülmektedir. Bununla birlikte Adleryan 

terapinin temel ilkelerinden biriside insan, eksik veya yetersiz olduğu yönlerinin 

meydana getirdiği “eksiklik duygusu”na karsı doğası gereği daha iyiye ulaĢmak için 

“üstünlük çabası” içerisindedir. Üstünlük çabası, bireyin kendi potansiyelini kullanarak 

düĢükten yükseğe,eksiden artıya yada olumsuzdan olumluya doğru çabasıdır (Karahan 

ve Sardogan,2004 ). Ġnsanın “eksiklik duygusu”ndan “üstünlük çabası”na olan uğraĢı 

eğer sağlıklı bir Ģekilde sürdürülmezse o kiĢide problemler meydana getirmektedir. Bu 

noktada olumsuz mükemmeliyetçilik özelliği taĢıyan kimselerin abartılı bir üstünlük 

çabası içerisine girerek yetenekleri üzerinde hedefler belirleyip bunlara ulaĢmaya 

çalıĢmaları ve sonucunda da baĢarısız olmaları; bu durumdan olumsuz etkilenmelerine 

neden olabilmektedir.  

Akılcı Duygusal Davranısçı YaklaĢım 

Ellis‟in Akılcı Duygusal DavranıĢ Terapisi Modeline göre, yaĢanılan 

problemlerde kiĢilerin düĢünce yapıları oldukça etkilidir. Kendisini, çevresini ve 

yaĢadığı olayları olumsuz ve mantıksız bir çerçevede değerlendirdiklerinde, bu durum 

onlar için rahatsız edici bir boyut almaktadır. Ellis (1977), mükemmeliyetçiliği 

mantıksız inançlar yaklaĢımıyla ele almaktadır. Bu inançlara göre bireyin değerli 

olabilmesi için her yönüyle tamamen yeterli, yetenekli, hiç hata yapmayan ve her Ģeyin 

üstesinden gelen biri olması gerekmektedir. 

Ellis (1962), bu temel inanç ve biliĢleri su Ģekilde açıklar; 

1. Bütün insanlar tarafından sevilip, onaylanmak gerektiği 

2. Tamamen baĢarılı, yeterli ve yetenekli olmanın bir zorunluluk olduğu 

3. Kötü, yanlıĢ ve olumsuz Ģeyler yapan kimselerin ayıplanması ve 

cezalandırılması gerektiği 

4. KiĢinin yasadıkları kendi istediği gibi değilse; bu durumun o kimse 

için felaket anlamına geldiği 

5. Mutsuzluk veren durumların nedeninin, o kiĢinin dıĢında olan Ģeyler 
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olduğu ve bunların kontrolünün o kiĢinin olmadığı 

6. Tehlikeli ve ürkütücü Ģeylerin büyük kaygılara neden olduğu ve bu 

durumların üzerinde sürekli durulması gerektiği 

7. Zor ve sorumluluk gerektiren Ģeylerle yüzleĢmektense, onlardan 

kaçmanın daha kolay olduğu 

8. Ġnsanların diğer kiĢilere bağımlı olduğu ve kendisinden daha güçlü 

olana bel bağlaması gerektiği 

9. ġimdiki davranıĢlarımızın geçmiĢteki yaĢantı ve deneyimlerimiz 

tarafından belirlendiği ve bu etkinin yok edilemeyeceği 

10. Diğer insanların problemleri ve olumsuz durumları üzerinde durup, 

onlara oldukça üzülmek gerektiği 

11. Her problemin bir tane veya mükemmel bir çözümü olduğu ve bu 

çözüm bulunmazsa sonucun felaket olacağı (Patterson ve Watkins, 1996, s.198) 

BiliĢsel YaklaĢım 

Beck‟ in ortaya koyduğu BiliĢsel Terapi‟ye göre; problemli durumların nedeni 

yanlıs kanılar ve olumsuz yapılardır. Bu olumsuz yapılar ise kiĢinin geliĢimi boyunca 

meydana gelen yanlıĢ öğrenmelerden kaynaklanmıĢtır. Problemli kiĢiye yardımcı 

olabilmek ise; bir takım teknikler kullanarak, hatalı düĢünceleri belirlenerek ve 

yaĢantılarından daha gerçekçi yollar ve formüller çıkarmakla olabilir (Beck, 1979). 

Akılcı Duygusal DavranıĢ Terapi Modeli‟nde olduğu gibi BiliĢsel Terapi‟de de 

yaĢanılan olaydan çok, kiĢinin onu nasıl algıladığı ve yorumladığı üzerinde 

durulmuĢtur. Beck (1976)‟e göre duygusal bozuklukların temelini, bireyin kendine, 

dünyaya ve geleceğe yönelik olumsuz düĢünceleri (biliĢsel üçlü) oluĢturur.   

Mükemmeliyetçiliğin temelinde de biliĢsel hatalar bulunmaktadır.  BiliĢsel hatalar 

kiĢinin düĢüncelerindeki sistematik ve sürekli mantık hatalarıdır ve bunlar aĢağıdaki 

gibi ifade edilmiĢtir 

 Keyfi çıkarsama-irdeleme:  Geçerli ve somut bir dayanak olmaksızın 

olaylardan olumsuz sonuçlar çıkarma sürecidir.  



 

 

 

33 

Seçici Soyutlama:  Bir durumun bütününde bir ayrıntı üzerinde yoğunlaĢarak 

daha önemli olan yanları görmezden gelmeyi, bütün yaĢantıyı bu ayrıntıya dayanarak 

açıklamayı içerir.  

Mutlakıyetçi Ġkili DüĢünme:  Bütün yaĢantıları iki uç kategoriden birine 

yerleĢtirme eğilimidir.  

Abartma ve Küçültme:  Bir olayın önemini değerlendirmede yapılan yanlıĢtır.  

KiĢiselleĢtirme:  Bireyin, herhangi bir iliĢkisi olmadığı halde kendisi dıĢındaki 

olayları kendine bağlama eğilimidir.  

AĢırı Genelleme:  Tek bir olaydan yola çıkarak genel bir sonuca ulaĢma 

eğilimidir.  

Ġnsancıl YaklaĢım 

 Ġnsancıl yaklaĢımın öncülerinden Maslow‟a (1970) göre ruh sağlığı yerinde 

olan, kendini gerçekleĢtirmiĢ insanların özellikleri ile mükemmeliyetçi kimselerin 

özelliklerine bakıldığında bazı noktalarda örtüĢmediği görülmüĢtür. Rogers‟ın ortaya 

koyduğu kavramlardan, insanın “gerçek benliği” ile “ideal benliği” birbirine ne kadar 

yakın olursa o derece daha az ruhsal problem yaĢayacaktır. Mükemmeliyetçi yapıda ise, 

kiĢinin “gerçek benliği” nin potansiyelinin üzerinde olan bir “ideal benlik” 

belirlenmektedir. Dolayısıyla bu durum bireyin mutluluğunu olumsuz etkilemektedir. 

Mükemmeliyetçilikle Ġlgili YurtdıĢında ve Ülkemizde Yapılan ÇalıĢmalar 

Flett ve arkadaĢları (1995) öğrencilerin mükemmeliyetçilik puanları ve otoriter 

anne-baba tutumu arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. Erkek öğrencilerin sosyal düzene 

yönelik mükemmeliyetçi puanlarını (diğerlerinin gerçekçi olmayan standartlar 

oluĢturma eğilimini görmeyi yansıtır) anne ve babaların otoriterlik(cezalandırıcı, aĢırı 

kontrol edici ve kısıtlayıcı) seviyeleri ile iliĢkili bulmuĢlardır. 

Frost ve diğerleri (1991) mükemmeliyetçilik ve ailesel istekler arasındaki iliĢkiyi 

incelemek için yaptıkları çalıĢmalarında, üniversite öğrencisi kızlar ve onların 

ebeveynlerinin mükemmeliyetçilik puanları arasında olumlu iliĢki bulmuĢlardır. 

Anneler ve kızlarının mükemmeliyetçilik puanları arasındaki anlamlı iliĢkiyi gösteren 

bulgular, mükemmeliyetçi annelere sahip kızların kendilerini daha çok mükemmeliyetçi 

değerlendirdiklerini desteklemiĢtir. Bununla birlikte babalar ve kızlarının 
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mükemmeliyetçilik puanları arasında anlamlı iliĢki bulunamamıĢtır.ÇalıĢmanın 

sonuçları ailesel mükemmeliyetçiliğin (özellikle annelerdeki mükemmeliyetçiliğin) 

çocuklardaki mükemmeliyetçilikle (özellikle kızlar) iliĢkili olduğunu desteklemiĢtir. 

Vieth ve Trull da benzeri bir araĢtırma Vieth ve Trull da benzeri bir araĢtırma 

(1999) yapmıĢlardır. Çocukların ve anne-babalarının mükemmeliyetçilik özellikleri 

arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢlardır. AraĢtırma 188 öğrenci ve onların anne-babaları ile 

yürütülmüĢtür. AraĢtırma sonucunda araĢtırmacılar öğrencilerin kendilerine yönelik 

mükemmeliyetçilik seviyeleri aynı cinsteki ebeveynlerinin kendilerine yönelik 

seviyeleriyle, annelerin ve kızların mükemmeliyetçilik puanları ile babaların ve 

oğullarının mükemmeliyetçilik puanları arasında anlamlı bir iliĢki olduğu bulmuĢlardır. 

Ancak farklı cinsiyetlerdeki ebeveyn ve çocuklarının mükemmeliyetçilik özellikleri 

arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir.  

Baser (2007), mükemmeliyetçi öğrencilerin, babalarından çok annelerini 

mükemmeliyetçi olarak algıladıklarını bulmuĢtur. 

Dökmen‟in (1996) yaptığı araĢtırmaya ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 

Coğrafya Fakültesi‟nde okuyan 86 kız, 54 erkek olmak üzere toplam 140 öğrenci 

katılmıĢtır. Öğrenciler, annelerinin en çok anlayıĢsız, suçlayıcı, aĢırı ilgili, koruyucu, 

baskıcı, engelleyici, sabit fikirli olmalarından ve onlara fazla güvenmelerinden rahatsız 

olmaktadırlar. Öğrenciler genel anlamda ebeveynlerinin, mükemmeliyetçiliğin 

özelliklerinden olan bu gibi yaklaĢımlara sahip olmalarını istememektedirler. 

Annelerinden bekledikleri özellikler ise; paylaĢma, anlaĢma, arkadaĢça bir iliĢki, anlayıĢ 

ve hoĢgörülü olmalarıdır. 

 Çocukların ailelerinden beklentileri üzerinde duran farklı bir araĢtırmada ise 

Tuncer (2006) tarafından Hacettepe Üniversitesi‟nde okuyan 96 kız 82 erkek öğrenci 

üzerinde çalıĢmıĢtır. 

Ailelerini demokratik olarak algılamayan öğrencilerin baĢkalarına yönelik 

mükemmeliyetçilik puanları, demokratik olarak algılayanlara göre daha yüksek 

çıkmıĢtır. 

Bu konuda daha net olarak Rice ve dig. (2005), yaptıkları araĢtırmada bireylerin 

olumsuz mükemmeliyetçilikleri ile ebeveynlerinin kendilerinden yüksek beklentilerin 

arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu bulmuĢlardır.  
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 Parker (1997) öğrencilerin kendilerine yönelik mükemmeliyetçilik algılarının 

yükselmesi ile ebeveynlerinin mükemmeliyetçiliklerine olan algılarının da yükselmesi 

arasında pozitif yönlü bir iliĢki bulmuĢtur. AraĢtırmaların sonuçları değerlendirildiğinde 

kiĢilerin ebeveynlerini mükemmeliyetçi algılayıĢları ile kendi mükemmeliyetçilikleri 

arasında olumlu yönde bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. 

Ebeveynlerin tutumları ile çocukların mükemmeliyetçilikleri arasındaki iliĢkiyi 

araĢtıran çalıĢmalardan, Gwen ve Ewa (2005) ebeveynlerin çocuklarına karsı aĢırı 

kontrolcü yaklaĢımlarının, çocuklardaki mükemmeliyetçiliğin geliĢimi üzerindeki 

etkisini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırma 104 tane aĢırı kontrolcü annesi olan çocuk üzerinde 

yapılmıĢtır. Annelerin aĢırı kontrol edici bir yaklaĢımı benimsemeleri çocuklarda 

özellikle “sosyal olarak belirlenen mükemmeliyetçiliği” artırdığı ortaya çıkmıĢtır 

(Aktaran: Oran Pamir, 2008). Bu sonuca oldukça yakın bir araĢtırmada ülkemizde 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada; Yıldız (2007), sınav kaygısı, ana-baba tutumları ve 

mükemmeliyetçilik arasındaki iliĢkiyi belirlemeye çalıĢmıĢtır. AraĢtırma, Tokat ilindeki 

Anadolu Lisesi, Süper Lise, Fen Lisesi ve Genel Lise‟de ortaöğretime devam eden 588 

öğrenci üzerinde yürütülmüĢtür. AraĢtırmada otoriter ana-baba tutumunun öğrencilerin 

mükemmeliyetçi olmalarında etkili olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bir diğer araĢtırmada ise 

Flett ve dig. (1995) Erkek öğrencilerin “sosyal olarak belirlenen mükemmeliyetçilik” 

puanları, kız öğrencilerin ise “kendine yönelik mükemmeliyetçilik” puanları ile 

ebeveynlerin otoriter tutumları arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu ortaya koymuĢlardır. 

Ayrıca anne ve babaların otoriter tutumları arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

Her üç araĢtırmada ebeveynlerin baskıcı bir tutum sergilemesinin çocuğun 

mükemmeliyetçiliği üzerinde etkisi olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. 

Olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçiliği göz önünde bulundurarak yapılan bir 

çalıĢmada ise, Ablard ve Parker (1997), ebeveynlerin çocukları için belirledikleri 

amaçları ile çocuklarının mükemmeliyetçiliği arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢlardır. 

Çocuklarının performansına odaklanan ve bu yönde beklentileri olan ebeveynlerin 

çocuklarının, olumsuz mükemmeliyetçi olma olasılıklarını daha fazla bulurken; 

çocuklarının öğrenmeleri üzerinde odaklanan ebeveynlerin çocuklarının ise olumsuz 

mükemmeliyetçi olma ihtimallerini daha az bulmuĢlardır. 
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Ebeveynlerin mükemmeliyetçilikleri ile çocuklarının mükemmeliyetçilikleri 

arasındaki iliĢki üzerinde duran çalıĢmalara bakıldığında ise su araĢtırmalara 

rastlanmıĢtır; Soenens, Vansteenkiste, Duriez ve Goosens‟ in (2006) yaptıkları 

çalıĢmaya katılanlar 337 erkek, 340 kız toplam 677 kiĢiden oluĢmaktadır Bu kimseler 

15-18 yasları arasında olup 10. sınıf öğrencileri ve ailelerinden oluĢmaktadır. 

AraĢtırmada “psikolojik kontrol” kendi ihtiyaçlarıyla asırı ilgili ve çocuklarının 

perspektif ve amaçları hakkında doğru empati kuramayan aileleri karakterize etmektedir 

ve araĢtırmanın sonucunda ebeveynlerin uyumsuz mükemmeliyetçiliklerinin psikolojik 

kontrolün belirtisi (habercisi) olduğu görülmüĢtür. Bununla birlikte; bu ailelerin 

çocuklarının daha mükemmeliyetçi ve kendini daha sert eleĢtiren özellikleri olduğu 

görülmüĢtür. Ebeveynler ile çocukları mükemmeliyetçilikleri arsındaki iliĢkiyi 

belirlerken bir takım araĢtırmalar ise anne ve babayı ayrı olarak değerlendirmiĢlerdir. 

Oral (1999) araĢtırmasında, mükemmeliyetçi kiĢilik özelliği ve yaĢam 

olaylarının depresyon belirtileri ile iliĢkisini incelemiĢtir. AraĢtırma bulgularına göre; 

kiĢinin kendisi ve baĢkaları ile ilgili mükemmeliyetçiliğin. Beck Depresyon Ölçeği 

puanları ile olumsuz yönde iliĢki gösterirken, baĢkalarının kendisinden beklentileri ile 

ilgili mükemmeliyetçilik puanları ile olumlu yönde iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. 

Siegle ve Schuler   (2000) ortaokul seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilerin 

sınıf seviyeleri, cinsiyet ve doğum sırasına göre mükemmeliyetçilik özelliklerini 

belirlemek amacıyla bir araĢtırma 391 öğrenci üzerinde bir araĢtırma yapmıĢlardır. 

AraĢtırma sonucunda erkek öğrencilerin anne-baba beklentilerinden kızlardan daha çok 

etkilendikleri ancak kız öğrencilerin de erkeklere göre daha çok organizasyon sorunu 

yaĢadıkları ortaya çıkmıĢtır. AraĢtırma sonucunda önce doğan ergenlerin sonra 

doğanlara göre daha yüksek anne-baba eleĢtirileri ve beklentilerinden etkilendiğini 

ortaya çıkmıĢtır. Kızların hata yapmaya karĢı kaygılarının sınıf seviyesi arttıkça arttığını 

tespit etmiĢlerdir. 

Tuncer ve Voltan-Acar (2006)‟da yaptıkları araĢtırmalarında üniversite hazırlık 

sınıfı öğrencilerinin mükemmeliyetçilik özelliklerinin, kaygı düzeyleri ile cinsiyetlerine, 

algılanan kiĢilik yapısına, algılanan beden imgesine göre farklılık gösterip göstermediği 

incelenmiĢlerdir. AraĢtırma grubu 2004-2005 akademik yılında, Hacettepe Üniversitesi 

Yabancı Diller Yüksek Okulu‟nda eğitim gören 96 kız ve 82 erkek öğrenciden 
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oluĢmuĢtur. AraĢtırmada elde edilen bulgular, sürekli kaygı düzeyi ile cinsiyetin, 

algılanan kiĢilik yapısının, algılanan beden imgesinin mükemmeliyetçilik özelliklerine 

ortak etkisinin anlamlı olmadığını göstermiĢtir. Erkeklerin, baĢkalarınca belirlenen 

mükemmeliyetçilik düzeyleri kızlardan anlamlı bir farkla yüksek bulunmuĢtur. 

Algılanan kiĢilik yapısı ve mükemmeliyetçilik özellikleri arasındaki fark anlamlı 

bulunmamıĢtır. Algılanan beden imgesi ve mükemmeliyetçilik özellikleri arasındaki 

fark da anlamlı bulunmamıĢtır. Sürekli kaygı düzeyi yüksek olan öğrencilerin 

baĢkalarınca belirlenen mükemmeliyetçilik düzeyleri, sürekli kaygı düzeyleri düĢük 

olan gruba göre yüksek bulunmuĢtur. AraĢtırmada elde edilen bulgulara göre, kaygı 

düzeyi yüksek üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin baĢkalarınca belirlenen 

mükemmeliyetçilik düzeyleri kaygı düzeyi düĢük gruba göre yüksektir. Ayrıca 

erkeklerin baĢkalarınca belirlenen mükemmeliyetçilik düzeyleri kızlara göre yüksektir.  
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Üçüncü bölümde araĢtırmanın modeli, araĢtırma grubu, verilerin toplanmasında 

kullanılan ölçme araçları, ve verilerin analizine iliĢkin açıklamalar yer verilmiĢtir. 

AraĢtırma Modeli 

 Bu araĢtırma genel tarama modellerinden iliĢkisel tarama türünde bir 

araĢtırmadır. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluĢan bir evrende, evren 

hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir 

grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 1991). 

Tarama modelleri, “geçmiĢte ya da halen var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araĢtırma yaklaĢımlarıdır. Bu modelde önemli olan, var olanı 

değiĢtirmeye kalkmadan gözlemleyebilmektir (Karasar, 1991). ĠliĢkisel tarama 

modelleri “iki ya da daha çok sayıdaki değiĢken arasında birlikte değiĢim varlığını 

ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araĢtırma modelleridir” (Karasar, 1991). 

 Bu araĢtırmada öğrencilerin mükemmeliyetçilik alt boyutları ve anne baba 

tutumu alt boyutları puan ortalamalarının cinsiyet, sınıf, baba öğrenim, anne öğrenim ve 

ailenin geliri değiĢkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığı iliĢkisel 

olarak incelenmiĢtir. AraĢtırmanın diğer bir amacı da mükemmeliyetçilik alt boyutları 

ile anne baba tutumu alt boyutları arasında anlamlı düzeyde bir iliĢkinin olup 

olmadığının test edilmesidir. 

AraĢtırma Grubu 

Bu araĢtırmanın araĢtırma grubunu Konya Ġli Selçuklu Ġlçesi Atatürk Anadolu 

Öğretmen Lisesinde okuyan 400 Öğrenci oluĢturmaktadır. Öğrencileri 155‟i kız öğrenci 

ve 245‟i ise erkek öğrencidir. Öğrencilerin 114‟ü birinci sınıf, 106‟sı ikinci sınıf, 94‟ü 

üçüncü sınıf ve 86‟sı ise lise dördüncü sınıf öğrencisidir. 

Veri Toplama Araçları 

 Bu çalıĢmada Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Anne Baba Tutumları 

Ölçeği kullanılmıĢtır. Ayrıca çalıĢmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerini 

belirlemek amacıyla, araĢtırmacı tarafından hazırlanan KiĢisel Bilgi Formu öğrencilere 

uygulanmıĢtır. 
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KiĢisel Bilgi Formu 

 Ergenlerle ilgili birtakım değiĢkenler hakkında bilgi toplamak amacıyla 

araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢtir. KiĢisel Bilgi Formunda öğrencinin cinsiyet, sınıf, 

baba öğrenim, anne öğrenim ve ailenin gelirine iliĢkin sorular bulunmaktadır. 

Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği 

Frost ve arkadaĢları (1990) tarafından tanımlanan mükemmeliyetçilik eğilimleri 

geliĢtirdikleri 35 maddelik Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (Multidimensional 

Perfectionism Scale)‟nin alt ölçek ve toplam puanları ile değerlendirilmektedir. Ölçeğin 

Türkçe‟ye uyarlanması çalıĢması değiĢik Fen liselerinde okuyan 489 öğrenci üzerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. KarĢıt tercüme iĢlemlerinden sonra, testin geçerliliğine iliĢkin 

çalıĢmalar yapı geçerliliğine dayalı olarak yapılmıĢtır. Faktör analizi sonucunda yapı 

geçerliliği ile ilgili bulgular elde edilmiĢtir. FaktörleĢebilirlik incelemesinden sonra, 35 

maddelik mükemmeliyetçilik tutumlarına iliĢkin ölçeğin, orijinal çözümlemesine benzer 

olarak 6 faktör çözümlemesi içerisinde açıklanabilirliği belirlenmiĢtir. Orijinal ölçekten 

farklı olarak 4. ve 34. maddeler farklı faktör yapıları içerisinde açıklanmıĢlardır. 

Düzen/Tertip, DavranıĢlardan ġüphe, Ebeveynsel EleĢtiri, Hatalara AĢırı Ġlgi, Aile 

Beklentileri ve KiĢisel standartlar olarak yorumlanan ve adlandırılan faktörler toplam 

veryansın 47.8‟ ini açıkladığı belirlenmiĢtir. Testin güvenirliği maddeler arası iç 

tutarlılık yöntemiyle gerçekleĢtirilmiĢ ve alfa değerlerinin genel ve alt testler için .63 ile 

.87 arasında değiĢtiği bulunmuĢtur. Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .83, yarıya 

bölme güvenirlik katsayısı .80 bulunmuĢtur (Özbay ve Mısırlı TaĢdemir, 2003). 

Anne Baba Tutumları Ölçeği 

AraĢtırmada; ergenler ve yetiĢkinler için anne babalarının tutumlarını ölçmek 

amacıyla Kuzgun ve Eldeleklioğlu (2005) tarafından geliĢtirilen “Anne Baba Tutumları 

Ölçeği” kullanılmıĢtır. 

 Anne Baba Tutumları Ölçeği üç alt ölçekten oluĢturulmuĢtur. Demokratik 

tutumları ölçen 15 madde, Koruyucu-Ġstekçi tutumları ölçen 15 madde ve Otoriter 

tutumları ölçen 10 maddeden olmak üzere toplam 40 maddeden oluĢmaktadır. Ölçek, 

“Hiç uygun değil”, “Pek uygun değil”, Biraz uygun”, “Çok uygun”, “Tamamen uygun” 

ifadelerine göre iĢaretlenmektedir. Ölçekte cevaplayıcılardan, her bir ifadenin kendisi 

için ne derece doğru olduğunu ve ifadeyi, kendilerini en yakın olan ebeveynini 
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düĢünerek yanıtlaması istenmektedir. Bu Ģekilde yanıtlanan maddeler “Hiç uygun değil” 

karĢılığı 1, “Pek uygun değil” karĢılığı 2, Biraz uygun” karĢılığı 3, “Çok uygun” 

karĢılığı 4, “Tamamen uygun” karĢılığı 5 olarak değerlendirilmiĢtir. 

 Ana baba tutumları ölçeğinin güvenilirliğini belirlemek için, önce ölçeği 

oluĢturan alt ölçeklerin iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alpa) hesaplanmıĢtır. Sonra 

ölçeğin kararlı bir ölçme yapıp yapmadığı testin tekrarı yöntemi ile belirlenmiĢtir. Ana 

Baba Tutumları Ölçeği‟ne iliĢkin iç tutarlılık ve kararlılık katsayıları; Demokratik 

Tutum için Ġç Tutarlılık Katsayısı 0,89, Kararlılık Katsayısı 0,92. ; Koruyucu/Ġstekçi 

Tutum için Ġç Tutarlılık Katsayısı 0,82, Kararlılık Katsayısı 0,75. ; Otoriter Tutum için 

Ġç Tutarlılık Katsayısı 0,78, Kararlılık Katsayısı 0,79 olarak belirlenmiĢtir (Kuzgun ve 

Eldeleklioğlu, 2005).  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

 AraĢtırmada veri toplamak amacıyla toplam 400 lise öğrencisine KiĢisel Bilgi 

Formu, Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Anne Baba Tutumları Ölçeği uygulanmıĢtır. 

Veriler SPSS 10.0 programında analiz edilmiĢtir. Tüm analizlerde önemlilik düzeyi .05 

olarak alınmıĢtır. 

 Lise öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik alt boyutları ve Anne Baba Tutum 

Ölçeği puan ortalamalarının cinsiyet, sınıf, anne ve babanın eğitim düzeyi ve ailenin 

geliri değiĢkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek 

amacıyla t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıĢtır. FarklılaĢmanın 

kaynağını belirlemek amacıyla Tukey tekniğinden yararlanılmıĢtır. En son lise 

öğrencilerinin mükemmeliyetçilik alt boyutları ile Anne Baba Tutumları puanları 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla korelasyon uygulanmıĢtır. 
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BÖLÜM IV 

 

BULGULAR 

Bu bölümde araĢtırmanın amacına bağlı olarak oluĢturulan alt problemlere 

iliĢkin elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir.  

Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre mükemmeliyetçilik alt boyutları puan 

ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

Öğrencilerin cinsiyet değiĢkenine göre mükemmeliyetçilik alt boyutları puan 

ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan istatistiksel iĢlemler tablo 1‟de verilmiĢtir. 

Tablo 1. Öğrencilerin Cinsiyet DeğiĢkenine Göre Mükemmeliyetçilik Alt Boyutları 

t Testi Sonuçları   

 
Mükemmeliyetçilik 

Alt Boyutları 
Cinsiyet n X  Ss t Değeri p Değeri 

Düzen 

 

Kız 

 

155 24.89 4.45 

1.219 .224 
 

Erkek 

 

245 24.33 4.63 

Hatalara AĢırı Ġlgi 

 

Kız 

 

155 24.66 6.83 

-.954 .341 
 

Erkek 

 

245 25.33 6.75 

DavranıĢlardan ġüphe 

 

Kız 

 

155 13.53 3.64 

-4.498 .000 
 

Erkek 

 

245 15.14 3.23 

Aile Beklentileri 

 

Kız 

 

155 15.71 4.56 

-3.080 .002 
 

Erkek 

 

245 17.10 4.08 

Ailesel EleĢtiri 

 

Kız 

 

155 7.94 3.14 

-2.737 .007 
 

Erkek 

 

245 8.84 3.35 

KiĢisel Standartlar 

 

Kız 

 

155 20.95 3.38 

-.427 .670 
 

Erkek 

 

245 21.10 3.32 
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Tablo 1 incelendiğinde cinsiyet değiĢkeni açısından kız öğrencilerin 

mükemmeliyetçilik düzen alt boyutu puan ortalamaları 24.89 (Ss:4.45) iken erkek 

öğrencilerin puan ortalamaları ise 24.33 (Ss:4.63) olarak hesaplanmıĢtır. Puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılaĢma olup olmadığını belirlemek amacıyla 

t testi uygulanmıĢ ve t değeri 1.219 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuca göre cinsiyet 

değiĢkeni açısından düzen alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaĢma saptanmamıĢtır 

(p>0.05). Hatalara aĢırı ilgi boyutunda ise kız öğrencilerin puan ortalaması 24.66 

(Ss:6.83), erkek öğrencilerin puan ortalaması ise 25.33 (Ss:6.75)‟dür. Puan ortalamaları 

arasında anlamlı düzeyde farklılaĢma olup olmadığını belirlemek amacıyla t testi 

uygulanmıĢ ve t değeri -.954 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuca göre cinsiyet değiĢkeni 

açısından hatalara aĢırı ilgi alt boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılaĢma 

bulunmamıĢtır (p>0.05). Mükemmeliyetçilik alt boyutlarından davranıĢlardan Ģüphe alt 

boyutunda ise kız öğrencilerin puan ortalaması 13.53 (ss:3.64) iken, erkek öğrencilerin 

puan ortalaması ise 15.14 (Ss:3.23) olarak hesaplanmıĢtır. Puan ortalamaları arasında 

anlamlı düzeyde farklılaĢma olup olmadığını belirlemek amacıyla t testi uygulanmıĢ ve t 

değeri -4.498 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuca göre cinsiyet değiĢkeni açısından 

davranıĢlardan Ģüphe alt boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılaĢma bulunmuĢtur 

(p<0.05). Erkek öğrencilerin puan ortalamaları kız öğrencilerden anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu görülmüĢtür. 

Mükemmeliyetçilik alt boyutlarından aile beklentileri alt boyutunda kız 

öğrencilerin puan ortalaması 15.71 (Ss:4.56) iken, erkek öğrencilerin puan ortalaması 

ise 17.10 (Ss:4.08) olarak hesaplanmıĢtır. Puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde 

bir farklılaĢma olup olmadığını belirlemek amacıyla t testi uygulanmıĢ ve t değeri -

3.080 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuca göre cinsiyet değiĢkeni açısından aile 

beklentileri alt boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılaĢma bulunmuĢtur (p<0.05). Erkek 

öğrencilerin puan ortalamaları kız öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

görülmüĢtür. Cinsiyet değiĢkeni açısından kız öğrencilerin mükemmeliyetçilik ailesel 

eleĢtiri alt boyutu puan ortalamaları 7.94 (Ss:3.14) iken erkek öğrencilerin puan 

ortalamaları ise 8.84 (Ss:3.35) olarak hesaplanmıĢtır. Puan ortalamaları arasında anlamlı 

düzeyde farklılaĢma olup olmadığını belirlemek amacıyla t testi uygulanmıĢ ve t değeri 

-2.737 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuca göre cinsiyet değiĢkeni açısından ailesel eleĢtiri 

alt boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılaĢma olduğu görülmüĢtür (p<0.05). Erkek 
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öğrencilerin ailesel eleĢtiri puan ortalamaları kız öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuĢtur. KiĢisel standartlar alt boyutunda ise kız öğrencilerin puan ortalaması 

20.95 (Ss:3.38), erkek öğrencilerin puan ortalaması ise 21.10 (Ss:3.32)‟dur. Puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılaĢma olup olmadığını belirlemek 

amacıyla t testi uygulanmıĢ ve t değeri -.427 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuca göre 

cinsiyet değiĢkeni açısından kiĢisel standartlar alt boyutunda anlamlı düzeyde bir 

farklılaĢma bulunmamıĢtır (p>0.05). 

Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre algılanan anne baba tutumu alt 

boyutları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

Öğrencilerin cinsiyet değiĢkenine göre algılanan anne baba tutumu alt boyutları 

puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan istatistiksel iĢlemler tablo 2‟de verilmiĢtir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyet DeğiĢkenine Göre Algılanan Anne-Baba Tutumu 

Alt Boyutları t Testi Sonuçları   

 

Anne-Baba 

Tutumu Alt 

Boyutları 

Cinsiyet N X  Ss t Değeri p Değeri 

Demokratik 

 

Kız 

 

155 59.50 10.36 

2.654 .008 
 

Erkek 

 

245 56.64 10.78 

Koruyucu 

 

Kız 

 

155 36.90 8.92 

-2.446 .015 
 

Erkek 

 

245 39.16 9.16 

Otoriter 

 

Kız 

 

155 18.43 5.94 

-4.612 .000 
 

Erkek 

 

245 21.45 7.04 

 

Tablo 2 incelendiğinde kız öğrencilerinin demokratik olarak algılanan anne baba 

tutumu puanları ortalaması X =59.50, erkek öğrencilerinin demokratik olarak algılanan 
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anne baba tutumu puanları ortalaması X =56.64‟dür. Ġki grubun demokratik olarak 

algılanan anne baba tutumu puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup 

olmadığı t testi ile kontrol edildiğinde (t=2.654), .05 düzeyinde anlamlı bulunmuĢtur. 

Bu sonuca göre kız öğrencilerin, demokratik olarak algılanan anne baba tutumu 

puanlarının erkek öğrencilere göre yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

Kız öğrencilerinin koruyucu olarak algılanan anne baba tutumu puan ortalaması 

X =36.90 iken, erkek öğrencilerinin koruyucu olarak algılanan anne baba tutum 

puanları ortalaması X =39.16 olarak hesaplanmıĢtır. Ġki grubun koruyucu olarak 

algılanan anne baba tutum puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup 

olmadığı t testi ile kontrol edildiğinde t  değeri -2.446 olarak hesaplanmıĢ ve bu değer 

.05 düzeyinde anlamlı bulunmuĢtur. Bunun sonucunda erkek öğrencilerin, koruyucu 

olarak algılanan anne baba tutumu puanlarının kız öğrencilere göre yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Kız öğrencilerinin otoriter olarak algılanan anne baba tutum puanları ortalaması 

X =18.43, erkek öğrencilerinin otoriter olarak algılanan anne baba tutum puanları 

ortalaması X =21.45‟dir. Ġki grubun otoriter olarak algılanan anne baba tutum puanları 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı t testi ile kontrol edildiğinde 

(t =-4.612), .05 düzeyinde anlamlı bulunmuĢtur. Bunun sonucunda erkek öğrencilerin, 

otoriter olarak algılanan anne baba tutumu puanlarının kız öğrencilere göre yüksek 

olduğu belirlenmiĢtir.   

Öğrencilerin sınıf değişkenine göre mükemmeliyetçilik alt boyutları puan 

ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

Öğrencilerin sınıf değiĢkenine göre mükemmeliyetçilik alt boyutları puan 

ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan istatistiksel iĢlemler tablo 3‟de verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

45 

Tablo 3. Öğrencilerin Sınıf DeğiĢkenine Göre Mükemmeliyetçilik Alt Boyutları 

Varyans Analizi ve Tukey Testi Sonuçları 

 

Mükemmeliyetçilik Alt 

Boyutları 
Sınıf N   Ss F 

Tukey Testi 

Sonuçları 

Düzen 

 

1 114 25.50 3.74 

3.088* 1-2 
2 106 23.69 5.16 

3 94 24.65 4.62 

4 86 24.22 4.54 

Hatalara AĢırı Ġlgi 

1 114 27.14 6.54 

5.409* 

1-2 

1-3 

1-4 

2 106 24.74 6.88 

3 94 23.92 6.46 

4 86 23.98 6.81 

DavranıĢlardan ġüphe 

 

1 114 15.26 3.26 

6.028* 

1-3 

2-3 

4-3 

2 106 14.66 3.48 

3 94 13.28 3.33 

4 86 14.72 3.61 

Aile Beklentileri 

1 114 17.41 3.75 

2.306 - 
2 106 16.13 4.69 

3 94 16.53 4.31 

4 86 16.01 4.46 

Ailesel EleĢtiri 

 

1 114 8.41 2.95 

.599 - 
2 106 8.50 3.66 

3 94 8.24 3.08 

4 86 8.88 3.51 

KiĢisel Standartlar 

1 114 21.85 3.01 

3.499* 1-3 
2 106 20.88 3.29 

3 94 20.46 3.39 

4 86 20.79 3.60 

*p<.05 

Tablo 3 incelendiğinde uygulanan varyans analizi sonucunda mükemmeliyetçilik 

alt boyutlarından düzen, hatalara aĢırı ilgi, davranıĢlardan Ģüphe ve kiĢisel standartlar 

puan ortalamalarının sınıf değiĢkenine göre farklılaĢtığı bulunmuĢtur. (p<.05). 

FarklılaĢmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla Tukey testi yapılmıĢtır. Tukey testi 

sonucuna göre, birinci sınıfların düzen puan ortalamaları ikinci sınıflardan anlamlı 

düzeyde yüksektir. Hatalara aĢırı ilgi alt boyutunda birinci sınıfların puan ortalamaları 

ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinde anlamlı düzeyde yüksektir. 

DavranıĢlardan Ģüphe alt boyutunda birinci sınıf, ikinci sınıf ve dördüncü sınıf 

öğrencilerinin puan ortalamaları üçüncü sınıf öğrencilerinden anlamlı düzeyde yüksek 

olduğu görülmüĢtür. KiĢisel standartlar alt boyutunda ise birinci sınıfların puan 

ortalamaları üçüncü sınıflardan anlamlı düzeyde yüksektir. Yapılan diğer ikili 

karĢılaĢtırmalarda anlamlı düzeyde farklılaĢma saptanmamıĢtır. Aile beklentileri ve 
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ailesel eleĢtiri alt boyutlarında ise sınıf değiĢkeni açısından anlamlı düzeyde bir 

farklılaĢma bulunmamıĢtır. 

Öğrencilerin sınıf değişkenine göre algılanan anne baba tutumu alt boyutları 

puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

Öğrencilerin sınıf değiĢkenine göre algılanan anne baba tutumu alt boyutları 

puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan istatistiksel iĢlemler tablo 4‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 4. Öğrencilerin Sınıf DeğiĢkenine Göre Algılanan Anne-Baba Tutumu Alt 

Boyutları Varyans Analizi ve Tukey Testi Sonuçları 

 

Anne-Baba Tutumu Alt 

Boyutları 
Sınıf N   Ss F 

Tukey Testi 

Sonuçları 

Demokratik 

 

1 114 59.24 9.07 

1.342 - 
2 106 57.79 10.86 

3 94 56.35 10.35 

4 86 57.25 12.64 

Koruyucu 

1 114 39.25 8.17 

.915 - 
2 106 38.57 10.14 

3 94 37.35 9.19 

4 86 37.68 8.95 

Otoriter 

 

1 114 20.34 5.96 

1.275 - 
2 106 21.13 7.83 

3 94 20.24 5.95 

4 86 19.20 7.24 

 

Tablo 4 incelendiğinde sınıf değiĢkenine göre öğrencilerin algılanan anne-baba 

tutumu alt boyutları olan demokratik, koruyucu ve otoriter alt boyutlarında anlamlı 

düzeyde bir farklılaĢma saptanmamıĢtır (p>.05).  

Öğrencilerin baba öğrenim değişkenine göre mükemmeliyetçilik alt boyutları 

puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

Öğrencilerin baba öğrenimi değiĢkenine göre mükemmeliyetçilik alt boyutları 

puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek amacıyla 

varyans analiz uygulanmıĢ, anlamlı çıkan sonuçlar ise farklılaĢmanın kaynağının 

belirlenmesi amacıyla tukey testi yapılmıĢtır. Ġstatistiksel iĢlemler tablo 5‟de verilmiĢtir. 

 

 



 

 

 

47 

 

 

 

 

Tablo 5. Öğrencilerin Baba Öğrenim Durumu DeğiĢkenine Göre 

Mükemmeliyetçilik Alt Boyutları Varyans Analizi ve Tukey Testi Sonuçları 

 

Mükemmeliyetçilik Alt 

Boyutları 
Öğrenim N   Ss F 

Tukey Testi 

Sonuçları 

Düzen 

 

Ġlkokul 77 24.87 4.19 

.918 - 
Ortaokul 29 23.31 5.03 

Lise 84 24.78 4.46 

Üniversite 210 24.50 4.67 

Hatalara AĢırı Ġlgi 

Ġlkokul 77 25.68 6.69 

.273 - 
Ortaokul 29 25.03 5.75 

Lise 84 25.02 6.37 

Üniversite 210 24.87 7.13 

DavranıĢlardan ġüphe 

 

Ġlkokul 77 14.89 3.78 

.807 - 
Ortaokul 29 15.03 2.85 

Lise 84 14.57 3.35 

Üniversite 210 14.29 3.49 

Aile Beklentileri 

Ġlkokul 77 16.71 4.32 

.504 - 
Ortaokul 29 16.75 3.74 

Lise 84 16.96 4.20 

Üniversite 210 16.32 4.45 

Ailesel EleĢtiri 

 

Ġlkokul 77 8.70 2.89 

3.050* 
2-4 

3-4 

Ortaokul 29 9.41 3.65 

Lise 84 9.09 3.49 

Üniversite 210 8.05 3.26 

KiĢisel Standartlar 

Ġlkokul 77 21.42 3.38 

.771 - 
Ortaokul 29 20.48 2.36 

Lise 84 21.20 3.41 

Üniversite 210 20.91 3.41 

 

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin mükemmeliyetçilik alt boyutlarından düzen, 

hatalara aĢırı ilgi, davranıĢlardan Ģüphe, aile beklentileri ve kiĢisel standartlar alt 

boyutlarının baba öğrenim değiĢkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı 

görülmüĢtür. Ailesel eleĢtiri alt boyutunda ise anlamlı düzeyde farklılaĢma saptanmıĢtır. 

Babaları üniversite mezunu olan öğrencilerin ailesel eleĢtiri puan ortalamaları, babaları 

ortaokul ve lise mezunu olan öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. 

Öğrencilerin baba öğrenimi değişkenine göre algılanan anne baba tutumu alt 

boyutları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 
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Öğrencilerin baba öğrenimi değiĢkenine göre algılanan anne baba tutumu alt 

boyutları puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek 

amacıyla varyans analiz uygulanmıĢ, anlamlı çıkan sonuçlar ise farklılaĢmanın 

kaynağının belirlenmesi amacıyla tukey testi yapılmıĢtır. Ġstatistiksel iĢlemler tablo 6‟da 

verilmiĢtir. 

Tablo 6. Öğrencilerin Baba Öğrenim Durumu DeğiĢkenine Göre Algılanan Anne-

Baba Tutumu Alt Boyutları Varyans Analizi ve Tukey Testi Sonuçları 

 

Anne-Baba Tutumu Öğrenim N   Ss F 
Tukey Testi 

Sonuçları 

Demokratik 

 

Ġlkokul 77 54.98 10.17 

5.154* 4-1 
Ortaokul 29 54.75 11.29 

Lise 84 56.58 11.27 

Üniversite 210 59.64 10.25 

Koruyucu 

Ġlkokul 77 38.42 8.49 

.696 - 
Ortaokul 29 40.20 9.07 

Lise 84 38.72 8.96 

Üniversite 210 37.80 9.43 

Otoriter 

 

Ġlkokul 77 14.89 3.78 

.504 - 
Ortaokul 29 15.03 2.85 

Lise 84 14.57 3.35 

Üniversite 210 14.29 3.49 
 

Tablo 6 incelendiğinde demokratik anne baba tutumu baba öğrenim değiĢkenine 

göre anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır. Babaları üniversite mezunu olan öğrencilerin 

demokratik anne baba tutum algıları babaları ilkokul mezunu olanlardan anlamlı 

düzeyde yüksektir. Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda anlamlı düzeyde bir farklılaĢma 

bulunmamıĢtır. 

Öğrencilerin anne öğrenim değişkenine göre mükemmeliyetçilik alt boyutları 

puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

Öğrencilerin anne öğrenimi değiĢkenine göre mükemmeliyetçilik alt boyutları 

puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek amacıyla 

varyans analiz uygulanmıĢ, anlamlı çıkan sonuçlar ise farklılaĢmanın kaynağının 

belirlenmesi amacıyla tukey testi yapılmıĢtır. Ġstatistiksel iĢlemler tablo 7‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 7. Öğrencilerin Anne Öğrenim Durumu DeğiĢkenine Göre 

Mükemmeliyetçilik Alt Boyutları Varyans Analizi ve Tukey Testi Sonuçları 

 

Mükemmeliyetçilik Alt 

Boyutları 
Öğrenim N   Ss F 

Tukey Testi 

Sonuçları 

Düzen 

 

Ġlkokul 218 24.71 4.5238 

.643 - 
Ortaokul 49 23.71 5.2281 

Lise 71 24.63 4.3202 

Üniversite 62 24.54 4.4783 

Hatalara AĢırı Ġlgi 

Ġlkokul 218 25.52 6.5283 

1.062 - 
Ortaokul 49 24.16 7.7173 

Lise 71 24.15 6.5849 

Üniversite 62 25.25 7.1194 

DavranıĢlardan ġüphe 

 

Ġlkokul 218 14.95 3.4176 

3,587* 1-2 
Ortaokul 49 13.32 4.0124 

Lise 71 14.04 3.1957 

Üniversite 62 14.48 3.3620 

Aile Beklentileri 

Ġlkokul 218 16.93 3.9543 

1.946 - 
Ortaokul 49 15.61 4.7338 

Lise 71 15.90 4.4566 

Üniversite 62 16.77 4.9536 

Ailesel EleĢtiri 

 

Ġlkokul 218 8.61 3.1897 

.256 - 
Ortaokul 49 8.40 3.3536 

Lise 71 8.22 3.3941 

Üniversite 62 8.48 3.5975 

KiĢisel Standartlar 

Ġlkokul 218 21.18 3.2334 

1.154 - 
Ortaokul 49 21.12 3.5802 

Lise 71 20.38 3.4943 

Üniversite 62 21.25 3.3434 
 

Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin mükemmeliyetçilik alt boyutlarından düzen, 

hatalara aĢırı ilgi, aile beklentileri, ailesel eleĢtiri ve kiĢisel standartlar alt boyutlarının 

anne öğrenim değiĢkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı görülmüĢtür (p>.05). 

DavranıĢlardan Ģüphe alt boyutunda ise anlamlı düzeyde farklılaĢma saptanmıĢtır 

(p<.05). Anneleri ilkokul mezunu olan öğrencilerin davranıĢlardan Ģüphe alt boyutu 

puan ortalamaları, anneleri ortaokul mezunu olan öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuĢtur. 

Öğrencilerin anne öğrenimi değişkenine göre algılanan anne baba tutumu alt 

boyutları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

Öğrencilerin anne öğrenimi değiĢkenine göre algılanan anne baba tutumu alt 

boyutları puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek 
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amacıyla varyans analiz uygulanmıĢ, anlamlı çıkan sonuçlar ise farklılaĢmanın 

kaynağının belirlenmesi amacıyla tukey testi ile yapılmıĢtır. Ġstatistiksel iĢlemler tablo 

8‟de verilmiĢtir. 

Tablo 8. Öğrencilerin Anne Öğrenim Durumu DeğiĢkenine Göre Algılanan Anne-

Baba Tutumu Alt Boyutları Varyans Analizi ve Tukey Testi Sonuçları 

 

Anne-Baba Tutumu Öğrenim N   Ss F 
Tukey Testi 

Sonuçları 

Demokratik 

 

Ġlkokul 218 56.56 10.75 

2.296 - 
Ortaokul 49 57.93 10.76 

Lise 71 59.76 10.42 

Üniversite 62 59.48 10.44 

Koruyucu 

Ġlkokul 218 38.69 8.40 

.353 - 
Ortaokul 49 37.81 9.68 

Lise 71 37.53 9.92 

Üniversite 62 38.11 10.26 

Otoriter 

 

Ġlkokul 218 20.66 6.60 

.675 - 
Ortaokul 49 19.53 6.36 

Lise 71 19.59 7.55 

Üniversite 62 20.33 6.91 
 

Tablo 8 incelendiğinde demokratik, koruyucu ve otoriter anne baba tutumu anne 

öğrenim değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Anne baba 

tutumları anne öğrenim değiĢkeninden etkilenmemektedir.  

Öğrencilerin aile geliri değişkenine göre mükemmeliyetçilik alt boyutları puan 

ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

Öğrencilerin aile geliri değiĢkenine göre mükemmeliyetçilik alt boyutları puan 

ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek amacıyla 

varyans analiz uygulanmıĢ, anlamlı çıkan sonuçlar ise farklılaĢmanın kaynağının 

belirlenmesi amacıyla tukey testi yapılmıĢtır. Ġstatistiksel iĢlemler tablo 9‟da verilmiĢtir. 
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Tablo 9. Öğrencilerin Aile Geliri DeğiĢkenine Göre Mükemmeliyetçilik Alt 

Boyutları Varyans Analizi ve Tukey Testi Sonuçları 

 

Mükemmeliyetçilik Alt 

Boyutları 
Gelir N   Ss F 

Tukey Testi 

Sonuçları 

Düzen 

 

0-500 16 23.06 6.10 

1.620 - 

501-750 45 24.93 4.40 

751-1000 70 24.10 4.41 

1001-1400 118 25.27 3.65 

1401-üstü 151 24.23 5.07 

Hatalara AĢırı Ġlgi 

 

0-500 16 27.43 6.64 

1.905 - 

501-750 45 26.35 6.06 

751-1000 70 25.50 7.17 

1001-1400 118 23.87 6.01 

1401-üstü 151 25.17 7.28 

 

 

DavranıĢlardan ġüphe 

 

0-500 16 15.37 3.15 

2.663* 2-4 

501-750 45 15.82 3.92 

751-1000 70 14.37 3.11 

1001-1400 118 13.95 3.45 

1401-üstü 151 14.55 3.48 

Aile Beklentileri 

 

0-500 16 16.37 4.24 

.960 - 

501-750 45 17.73 3.46 

751-1000 70 16.55 4.63 

1001-1400 118 16.44 3.99 

1401-üstü 151 16.33 4.65 

 

 

Ailesel EleĢtiri 

 

0-500 16 9.12 3.28 

2.230 - 

501-750 45 9.22 3.43 

751-1000 70 9.05 3.18 

1001-1400 118 7.88 2.97 

1401-üstü 151 8.43 3.50 

KiĢisel Standartlar 

0-500 16 20.00 3.81 

1.719 - 

501-750 45 22.08 2.96 

751-1000 70 20.74 3.76 

1001-1400 118 20.88 3.19 

1401-üstü 151 21.10 3.26 
 

Tablo 9 incelendiğinde öğrencilerin mükemmeliyetçilik alt boyutlarından düzen, 

hatalara aĢırı ilgi, aile beklentileri, ailesel eleĢtiri ve kiĢisel standartlar alt boyutlarının 

aile geliri değiĢkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı görülmüĢtür (p>.05). 

DavranıĢlardan Ģüphe alt boyutunda ise anlamlı düzeyde bir farklılaĢma saptanmıĢtır 

(p<.05). Aile geliri 501-750 arasında olan öğrencilerin davranıĢlardan Ģüphe alt boyutu 

puan ortalamaları, aile geliri 1001-1400 arasında olan öğrencilerden anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuĢtur. Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda ise anlamlı düzeyde bir farklılaĢma 

saptanmamıĢtır. 
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Öğrencilerin aile geliri değişkenine göre algılanan anne baba tutumu alt 

boyutları puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

Öğrencilerin aile geliri değiĢkenine göre algılanan anne baba tutumu alt 

boyutları puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek 

amacıyla varyans analiz uygulanmıĢ, anlamlı çıkan sonuçlar ise farklılaĢmanın 

kaynağının belirlenmesi amacıyla tukey testi ile yapılmıĢtır. Ġstatistiksel iĢlemler tablo 

10‟da verilmiĢtir. 

Tablo 10. Öğrencilerin Aile Geliri DeğiĢkenine Göre Algılanan Anne-Baba 

Tutumu Alt Boyutları Varyans Analizi ve Tukey Testi Sonuçları 

 

Anne-Baba Tutumu Gelir N   Ss F 
Tukey Testi 

Sonuçları 

Demokratik 

 

0-500 16 54.06 13.79 

2.403* 
4-2 

4-3 

501-750 45 55.22 10.33 

751-1000 70 55.97 11.63 

1001-1400 118 59.22 10.04 

1401-üstü 151 58.56 10.30 

 

Koruyucu  

 

0-500 16 38.87 8.52 

.579 - 

501-750 45 39.26 9.49 

751-1000 70 39.32 8.61 

1001-1400 118 37.59 8.44 

1401-üstü 151 38.00 9.84 

Otoriter 

0-500 16 22.31 7.76 

1.480 - 

501-750 45 21.75 6.73 

751-1000 70 20.28 6.39 

1001-1400 118 19.33 6.33 

1401-üstü 151 20.37 7.17 
 

Tablo 10‟da görüldüğü gibi demokratik anne baba tutumu aile geliri değiĢkenine 

göre anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır (F=2.403, p<.05). Aile geliri 1001-1400 

arasında olan öğrencilerin demokratik anne baba tutum algıları, aile geliri 501-750 ve 

751-1000 arasında olanlardan anlamlı düzeyde yüksektir. Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda 

anlamlı düzeyde bir farklılaĢma görülmemiĢtir. 
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Öğrencilerin mükemmeliyetçilik alt boyutları puanları ile algılanan anne baba 

tutumu alt boyutları puanları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki var mıdır? 

 

Tablo 11. Mükemmeliyetçilik Alt Boyutları Ġle Anne Baba Tutumları Alt Boyutları 

Arasındaki ĠliĢkiler 

 

           Düzen 
Hatalara 

AĢırı Ġlgi 

DavranıĢlar

dan ġüphe 

Aile 

Beklentiler

i 

Ailesel 

EleĢtiri 

KiĢisel 

Standartla

r 

Demokratik 

r .233 -.160 -.223 -.153 -.601 .118 

p .000 .001 .000 .002 .000 .018 

N 400 400 400 400 400 400 

Koruyucu 

r -.112 .319 .328 .651 .522 .174 

p .025 .000 .000 .000 .000 .000 

N 400 400 400 400 400 400 

Otoriter 

r -.204 .241 .294 .389 .637 .040 

p .000 .000 .000 .000 .000 .431 

N 400 400 400 400 400 400 

 

Tablo 11 incelendiğinde demokratik anne baba tutumu ile düzen ve kiĢisel 

standartlar arasında pozitif yönlü, hatalara aĢırı ilgi, davranıĢlardan Ģüphe, aile 

beklentileri ve ailesel eleĢtiri arasında ise negatif yönlü anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. 

Koruyucu anne baba tutumu ile düzen arasında negatif yönlü, hatalara aĢırı ilgi, 

davranıĢlardan Ģüphe, aile beklentileri, ailesel eleĢtiri ve kiĢisel standartlar arasında ise 

pozitif yönlü anlamlı iliĢkiler görülmüĢtür. 

Otoriter anne baba tutumu ile düzen arasında negatif yönlü, hatalara aĢırı ilgi, 

davranıĢlardan Ģüphe, aile beklentileri ve ailesel eleĢtiri arasında ise pozitif yönlü 

anlamlı iliĢkiler görülmüĢtür. 
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BÖLÜM V 

TARTIġMA VE YORUM 

AraĢtırma sonuçlarına göre cinsiyet değiĢkeni açısından kız öğrencilerin 

mükemmeliyetçilik düzen alt boyutu puan ortalamaları 24.89 (Ss:4.45) iken erkek 

öğrencilerin puan ortalamaları ise 24.33 (Ss:4.63) olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuca göre 

cinsiyet değiĢkeni açısından düzen alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılaĢma 

saptanmamıĢtır (p>0.05). Hatalara aĢırı ilgi boyutunda ise kız öğrencilerin puan 

ortalaması 24.66 (Ss:6.83), erkek öğrencilerin puan ortalaması ise 25.33 (Ss:6.75)‟dür. 

Puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılaĢma olup olmadığını belirlemek 

amacıyla t testi uygulanmıĢ ve t değeri -.954 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuca göre 

cinsiyet değiĢkeni açısından hatalara aĢırı ilgi alt boyutunda anlamlı düzeyde bir 

farklılaĢma bulunmamıĢtır (p>0.05). Mükemmeliyetçilik alt boyutlarından 

davranıĢlardan Ģüphe alt boyutunda ise kız öğrencilerin puan ortalaması 13.53 (ss:3.64) 

iken, erkek öğrencilerin puan ortalaması ise 15.14 (Ss:3.23) olarak hesaplanmıĢtır. 

Cinsiyet değiĢkeni açısından davranıĢlardan Ģüphe alt boyutunda anlamlı düzeyde bir 

farklılaĢma bulunmuĢtur (p<0.05). Erkek öğrencilerin puan ortalamaları kız 

öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüĢtür. 

Mükemmeliyetçilik alt boyutlarından aile beklentileri alt boyutunda kız 

öğrencilerin puan ortalaması 15.71 (Ss:4.56) iken, erkek öğrencilerin puan ortalaması 

ise 17.10 (Ss:4.08) olarak hesaplanmıĢtır. Puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde 

bir farklılaĢma olup olmadığını belirlemek amacıyla t testi uygulanmıĢ ve t değeri -

3.080 olarak hesaplanmıĢtır. Cinsiyet değiĢkeni açısından aile beklentileri alt boyutunda 

anlamlı düzeyde bir farklılaĢma bulunmuĢtur (p<0.05). Erkek öğrencilerin puan 

ortalamaları kız öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüĢtür. Cinsiyet 

değiĢkeni açısından kız öğrencilerin mükemmeliyetçilik ailesel eleĢtiri alt boyutu puan 

ortalamaları 7.94 (Ss:3.14) iken erkek öğrencilerin puan ortalamaları ise 8.84 (Ss:3.35) 

olarak hesaplanmıĢtır. Puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılaĢma olup 

olmadığını belirlemek amacıyla t testi uygulanmıĢ ve t değeri -2.737 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu sonuca göre cinsiyet değiĢkeni açısından ailesel eleĢtiri alt 

boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılaĢma olduğu görülmüĢtür (p<0.05). Erkek 

öğrencilerin ailesel eleĢtiri puan ortalamaları kız öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuĢtur. KiĢisel standartlar alt boyutunda ise kız öğrencilerin puan ortalaması 
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20.95 (Ss:3.38), erkek öğrencilerin puan ortalaması ise 21.10 (Ss:3.32)‟dur. Puan 

ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir farklılaĢma olup olmadığını belirlemek 

amacıyla t testi uygulanmıĢ ve t değeri -.427 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuca göre 

cinsiyet değiĢkeni açısından kiĢisel standartlar alt boyutunda anlamlı düzeyde bir 

farklılaĢma bulunmamıĢtır (p>0.05). 

Cinsiyet değiĢkeni açısından araĢtırma sonuçları genel olarak 

değerlendirildiğinde düzen, hatalara aĢırı ilgi ve kiĢisel standartlar alt boyutlarında 

anlamlı düzeyde farklılaĢma saptanmamıĢtır. Kız ve erkek öğrencilerin bu alt boyutlarda 

mükemmeliyetçilik özelliklerinin benzerlik gösterdiği söylenebilir. Cinsiyet değiĢkeni 

açısından davranıĢlardan Ģüphe alt boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılaĢma 

bulunmuĢtur. Erkek öğrencilerin puan ortalamaları kız öğrencilerden anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu görülmüĢtür. Cinsiyet değiĢkeni açısından aile beklentileri alt boyutunda 

anlamlı düzeyde bir farklılaĢma bulunmuĢtur. Erkek öğrencilerin puan ortalamaları kız 

öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüĢtür. Bu durum ailelerin erkek 

çocuklardan daha fazla beklenti içerisinde oldukları sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 

AraĢtırmanın diğer bir bulgusunda ise cinsiyet değiĢkeni açısından ailesel eleĢtiri alt 

boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılaĢma olduğu görülmüĢtür (p<0.05). Erkek 

öğrencilerin ailesel eleĢtiri puan ortalamaları kız öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuĢtur. 

Oran Pamir (2008) mükemmeliyetçilikle ilgili yaptığı araĢtırma sonucundan 

cinsiyetler arasında yapılan karĢılaĢtırmada, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre 

kiĢisel standartlar, ailesel eleĢtiri ve davranıĢlardan Ģüphe; kız öğrencilerin ise erkek 

öğrencilere göre düzen mükemmeliyetçilik alt boyutlarında daha yüksek ortalamalara 

sahip oldukları görülmüĢtür. Bu bulgu araĢtırma bulgularından davranıĢlarda Ģüphe ve 

ailesel eleĢtiri boyutu açısından benzerlik göstermektedir. Diğer taraftan bu araĢtırmada 

kiĢisel standartlar açısından anlamlı düzeyde farklılaĢma görülmemiĢtir. Ailesel eleĢtiri 

noktasında, erkek çocuk olmanın daha fazla sorumluluk getirebileceği varsayımıyla, 

erkek öğrencilerin, anne babalarından yapacakları hatalara iliĢkin daha fazla eleĢtiri 

alabilecekleri düĢünülebilir. DavranıĢlardan Ģüphe alt boyutunda, erkeklerin toplumun 

ana dinamikleri olan aile ve iĢ yaĢantısında birincil dereceden sorumluluk sahibi 

olmaları gerektiğine iliĢkin inançlar ve beklentiler, erkeklerin davranıĢlarından ve 

performanslarının niteliğinden Ģüphe duymalarına yol açabilir (Oran Pamir, 2008). 
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Hamachek (1978)‟e göre nevrotik mükemmeliyetçilerin bu özellikleri, 

çocukluktaki ebeveyn tutumlarıyla ilgili yaĢantılarla iliĢkilidir. Mükemmeliyetçi 

ebeveynler aĢırı eleĢtirel, talepkar ve genel olarak az destekleyen kiĢilerdir; çocukların 

davranıĢlarını onaylamak yerine, onları daha iyi yapmaları için zorlarlar.  Çocuk, 

davranıĢı hiçbir zaman ebeveyninden tam onay almak için yeterli olmayacağından 

“yeterince iyi performans algısını” geliĢtiremez.  Ebeveynlerin bu tutumlarına 

dayanarak Hamachek (1978), devamlılığı olmayan onayın, onay yokluğunun ve Ģartlı 

onayın mükemmeliyetçiliğe yol açtığını ileri sürmüĢtür. 

AraĢtırmanın diğer bulgusunda ise kız öğrencilerinin demokratik olarak 

algılanan anne baba tutumu puanları ortalaması X =59.50, erkek öğrencilerinin 

demokratik olarak algılanan anne baba tutumu puanları ortalaması X =56.64‟dür. Ġki 

grubun demokratik olarak algılanan anne baba tutumu puanları arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı t testi ile kontrol edildiğinde (t=2.654), .05 

düzeyinde anlamlı bulunmuĢtur. Bu sonuca göre kız öğrencilerin, demokratik olarak 

algılanan anne baba tutumu puanlarının erkek öğrencilere göre yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir. Bu sonuç Oran Pamir (2008)‟in bulgularıyla çeliĢmektedir, bu 

araĢtırmada erkeklerin puan ortalaması kızlardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. 

Kız öğrenciler anne babalarını daha demokratik algılamaktadırlar. Bunun nedeni anne 

babaların kız çocuklarına bakıĢ açılarından kaynaklanabilir. Dönmezer (1999)‟e göre 

demokratik tutumu benimseyen aileler, çocuğun da kabul edebileceği mantıklı ve yeterli 

düzeyde bir denetime baĢvururlar. Kesin sınırlamalar yerine çocuğa seçme Ģansı tanıyan 

seçenekler sunarlar ve bu anlayıĢ doğrultusunda isteklerde bulunurlar. Çocuklarına 

karĢılıksız sevgi verirler ve bunu da tutum ve davranıĢları ile açıkça ortaya koyarlar. 

Kız öğrencilerinin koruyucu olarak algılanan anne baba tutumu puan ortalaması 

X =36.90 iken, erkek öğrencilerinin koruyucu olarak algılanan anne baba tutum 

puanları ortalaması X =39.16 olarak hesaplanmıĢtır. Ġki grubun koruyucu olarak 

algılanan anne baba tutum puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup 

olmadığı t testi ile kontrol edildiğinde t  değeri -2.446 olarak hesaplanmıĢ ve bu değer 

.05 düzeyinde anlamlı bulunmuĢtur. Bunun sonucunda erkek öğrencilerin, koruyucu 

olarak algılanan anne baba tutumu puanlarının kız öğrencilere göre yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir. Kız öğrencilerinin otoriter olarak algılanan anne baba tutum puanları 
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ortalaması X =18.43, erkek öğrencilerinin otoriter olarak algılanan anne baba tutum 

puanları ortalaması X =21.45‟dir. Ġki grubun otoriter olarak algılanan anne baba tutum 

puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı t testi ile kontrol 

edildiğinde (t =-4.612), .05 düzeyinde anlamlı bulunmuĢtur. Bunun sonucunda erkek 

öğrencilerin, otoriter olarak algılanan anne baba tutumu puanlarının kız öğrencilere göre 

yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Bu sonuç anne babaların erkek çocuklarına daha otoriter 

davrandıklarını akla getirmektedir. 

Hamachek‟e göre mükemmeliyetçilik çeliĢkili ya da koĢullu onay sonucunda da 

oluĢabilmektedir. Ailelerin tutarsız davranıĢlar ve çeliĢkili onay durumlarında, çocuklar 

diğer insanlardan kaynaklanan sürekli standartların yoksunluğunu gidermek için 

kendilerine makul olmayan yüksek düzeyde standartlar belirleyebilirler. KoĢullu onay 

herhangi bir Ģarta bağlı olmadan verilen koĢulsuz onaydan çok daha büyükse 

beraberinde problem ortaya çıkabilir. Aileleri koĢullu onaya çok fazla vurgu yapan 

çocuklar performanslarına (baĢarılarına) çok aĢırı değer verebilirken kendilerini 

küçümseyebilirler. Bu çocuklar yalnızca olağanüstü baĢarı (performans) gösterdikleri 

sürece değerli olabileceklerini öğrenmiĢ olabilirler ki bu mükemmeliyetçi düĢüncenin 

geliĢimine yol açmaktadır. Cırcır (2006)‟ın öğretmen adaylarının mükemmeliyetçilik 

düzeylerini saptamaya yönelik yapmıĢ olduğu araĢtırma sonucuna göre kız öğretmen 

adaylarının, erkek öğretmenlere oranla düzen boyutunda daha fazla mükemmeliyetçi 

tutuma sahip olduklarını bulmuĢtur. Bu araĢtırma bulgularıyla benzerlik 

göstermemektedir. EleĢtiri alt boyutunda ise erkek öğretmen adaylarının, kız öğretmen 

adaylarına oranla daha fazla mükemmeliyetçi tutuma sahip oldukları bulunmuĢtur. Bu 

bulgu araĢtırma bulgularını destekler niteliktedir. 

Gwen ve Eva (2005), çocukların mükemmeliyetçi davranıĢlar geliĢtirmesinde 

annelerin kontrolü ve çocuklarda depresyon geliĢiminin belirtilerini araĢtırmıĢlardır. Bu 

araĢtırmayla ortaya çıkan sonuçlar Ģunlardır: denetimi fazla olan annelerin mükemmel 

olma kaygısı taĢıyan çocuklara sahip olduğu ortaya çıkmıĢtır. Yine kiĢilerin 

mükemmeliyetçi davranıĢları arasında keskin farklılıklar saptanmıĢ, üstelik 

mükemmeliyetçiliğin birçok bakımdan negatif sonuçlar doğurduğu anlaĢılmıĢtır. Amaca 

ulaĢmak için veya en yüksek performansı sergileyebilmek için sarf edilen kaygının 

depresyon belirtileriyle iliĢkisi olduğu anlaĢılmıĢtır. Yine ailelerin çocuklarına karĢı 
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baskıcı bir tutum sergilemesinin de çocuklarda mükemmeliyetçi bir davranıĢın ortaya 

çıkmasına yol açtığı sonucuna varılmıĢtır. Ailelerin kontrol mekanizmasını 

kullanmalarının çocuklar üzerinde kendisini üstün görme davranıĢına neden olduğu 

anlaĢılmıĢtır (Aktaran: Oran Pamir, 2008). 

AraĢtırmanın diğer bir bulgusunda uygulanan varyans analizi sonucunda 

mükemmeliyetçilik alt boyutlarından düzen, hatalara aĢırı ilgi, davranıĢlardan Ģüphe ve 

kiĢisel standartlar puan ortalamalarının sınıf değiĢkenine göre farklılaĢtığı bulunmuĢtur. 

(p<.05). FarklılaĢmanın kaynağının belirlenmesi amacıyla Tukey testi yapılmıĢtır. 

Tukey testi sonucuna göre, birinci sınıfların düzen puan ortalamaları ikinci sınıflardan 

anlamlı düzeyde yüksektir. Birinci sınıf öğrencileri uyum sürecinde oldukları için daha 

dikkatli davranabilmektedirler.  

Hatalara aĢırı ilgi alt boyutunda birinci sınıfların puan ortalamaları ikinci, 

üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinde anlamlı düzeyde yüksektir. DavranıĢlardan 

Ģüphe alt boyutunda birinci sınıf, ikinci sınıf ve dördüncü sınıf öğrencilerinin puan 

ortalamaları üçüncü sınıf öğrencilerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüĢtür. 

KiĢisel standartlar alt boyutunda ise birinci sınıfların puan ortalamaları üçüncü 

sınıflardan anlamlı düzeyde yüksektir. Yapılan diğer ikili karĢılaĢtırmalarda anlamlı 

düzeyde farklılaĢma saptanmamıĢtır. Aile beklentileri ve ailesel eleĢtiri alt boyutlarında 

ise sınıf değiĢkeni açısından anlamlı düzeyde bir farklılaĢma bulunmamıĢtır. Sonuçlar 

genel olarak lise birinci sınıf öğrencilerinin mükemmeliyetçilik düzeylerinin yüksek 

olduğunu göstermektedir. 

Sınıf değiĢkenine göre öğrencilerin algılanan anne-baba tutumu alt boyutları 

olan demokratik, koruyucu ve otoriter alt boyutlarında anlamlı düzeyde bir farklılaĢma 

saptanmamıĢtır (p<.05). Oran Pamir (2008) ise yaptığı araĢtırmasında demokratik anne, 

otoriter anne tutumlarına sahip 10. sınıf öğrencilerinin ve demokratik baba tutumlarına 

sahip 9. sınıf öğrencilerinin davranıĢlardan Ģüphe, ailesel beklenti alt boyutlarında 

ortalamalarının anlamlı derecede farklı olduğu görülmüĢtür. 11. Sınıf öğrencilerinin ise 

ailesel eleĢtiri alt boyutunda ortalamalarının anlamlı derecede farklı olduğu 

görülmüĢtür. 

Öğrencilerin mükemmeliyetçilik alt boyutlarından düzen, hatalara aĢırı ilgi, 

davranıĢlardan Ģüphe, aile beklentileri ve kiĢisel standartlar alt boyutlarının baba 
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öğrenim değiĢkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Ailesel 

eleĢtiri alt boyutunda ise anlamlı düzeyde farklılaĢma saptanmıĢtır. Babaları üniversite 

mezunu olan öğrencilerin ailesel eleĢtiri puan ortalamaları, babaları ortaokul ve lise 

mezunu olan öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. Bu sonuç eğitim 

seviyesi yüksek ailelerin çocuklarından beklentilerinin de yüksek olduğunu 

göstermektedir.  

Öğrencilerin mükemmeliyetçilik alt boyutlarından düzen, hatalara aĢırı ilgi, aile 

beklentileri, ailesel eleĢtiri ve kiĢisel standartlar alt boyutlarının anne öğrenim değiĢkeni 

açısından anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı görülmüĢtür (p>.05). DavranıĢlardan Ģüphe 

alt boyutunda ise anlamlı düzeyde farklılaĢma saptanmıĢtır (p<.05). Anneleri ilkokul 

mezunu olan öğrencilerin davranıĢlardan Ģüphe alt boyutu puan ortalamaları, babaları 

ortaokul mezunu olan öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. Mısırlı-

TaĢdemir (2004) üstün yetenekli çocuklarla ilgili yaptığı araĢtırmasında okur-yazar 

düzeyde eğitime sahip anne-babaların çocuklarının üniversite ve üstü eğitime sahip 

anne-babaların çocuklarından daha fazla mükemmeliyetçi olma eğiliminde olduklarını 

saptamıĢtır.  

Demokratik anne baba tutumu baba öğrenim değiĢkenine göre anlamlı düzeyde 

farklılaĢmaktadır. Babaları üniversite mezunu olan öğrencilerin demokratik anne baba 

tutum algıları babaları ilkokul mezunu olanlardan anlamlı düzeyde yüksektir. Diğer ikili 

karĢılaĢtırmalarda anlamlı düzeyde bir farklılaĢma bulunmamıĢtır. Bu sonuca göre 

eğitim düzeyinin anne babaların tutum ve davranıĢlarını etkilediği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Diğer taraftan demokratik, koruyucu ve otoriter anne baba tutumu anne 

öğrenim değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Anne baba 

tutumları anne öğrenim değiĢkeninden etkilenmemektedir. 

Oran Pamir (2008) yaptığı araĢtırmasında demokratik anne tutumuna sahip ve 

annesi lise mezunu öğrencilerin ortalamalarının, annesi ilkokul, ortaokul ve üniversite 

mezunu olanlardan anlamlı derecede farklı olduğu görülmüĢtür. Düzen alt boyutunda 

annesi lise mezunu olanların ortalamalarının yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca 

davranıĢlardan Ģüphe alt boyutunda annesi ilkokul mezunu olanların, ailesel eleĢtiri alt 

boyutunda annesi ortaokul mezunu olanların, kiĢisel standartlar alt boyutunda ise annesi 

ilkokul ve lise mezunu olanların ortalamalarının daha yüksek olduğu da bulunmuĢtur. 
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Ülkemizde özellikle okur-yazar ya da düĢük seviyelerde eğitime sahip ve bunun 

doğurduğu çeĢitli sıkıntıları ve güçlükleri yaĢamak zorunda olan ailelerin çocuklarının 

kendileri gibi olmamaları yönünde çok fazla çaba gösterdikleri gözlenmektedir. Bu 

isteklerinin paralelinde çocuklarına yönelik yüksek beklentilere ve standartlara sahip 

olma olasılıklarının bir uzantısı olarak düĢük düzeyde eğitime sahip anne-babaların 

çocuklarının daha fazla mükemmeliyetçi olma eğiliminde olmaları sonucu ortaya 

çıkabilir (Oran Pamir 2008). 

AraĢtırmanın diğer bir bulgusunda ise öğrencilerin mükemmeliyetçilik alt 

boyutlarından düzen, hatalara aĢırı ilgi, aile beklentileri, ailesel eleĢtiri ve kiĢisel 

standartlar alt boyutlarının aile geliri değiĢkeni açısından anlamlı düzeyde 

farklılaĢmadığı görülmüĢtür (p>.05). DavranıĢlardan Ģüphe alt boyutunda ise anlamlı 

düzeyde bir farklılaĢma saptanmıĢtır (p<.05). Aile geliri 501-750 arasında olan 

öğrencilerin davranıĢlardan Ģüphe alt boyutu puan ortalamaları, aile geliri 1001-1400 

arasında olan öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. Diğer ikili 

karĢılaĢtırmalarda ise anlamlı düzeyde bir farklılaĢma saptanmamıĢtır. 

Demokratik anne baba tutumu aile geliri değiĢkenine göre anlamlı düzeyde 

farklılaĢmaktadır (F=2.403, p<.05). Aile geliri 1001-1400 arasında olan öğrencilerin 

demokratik anne baba tutum algıları, aile geliri 501-750 ve 751-1000 arasında 

olanlardan anlamlı düzeyde yüksektir. Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda anlamlı düzeyde bir 

farklılaĢma görülmemiĢtir. Bu sonuca göre aile gelirinin yüksek olması anne babaların 

tutumlarını etkilediği söylenebilir. 

Mükemmeliyetçilik alt boyutları ile anne baba tutumları arasındaki iliĢkiler 

incelendiğinde ise demokratik anne baba tutumu ile düzen ve kiĢisel standartlar arasında 

pozitif yönlü, hatalara aĢırı ilgi, davranıĢlardan Ģüphe, aile beklentileri ve ailesel eleĢtiri 

arasında ise negatif yönlü anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. Anne baba demokratik tutum 

sergilemeleri öğrencilerin düzen ve kiĢisel standartlar boyutlarını olumlu yönde 

etkilemektedir. Çünkü demokratik tutuma sahip anne babalar çocuklarına güvenmekte 

ve onlar daha fazla özgürlük tanımaktadırlar. Dolayısıyla gençler de bu yaklaĢımdan 

olumlu etkilenmektedirler. 

Koruyucu anne baba tutumu ile düzen arasında negatif yönlü, hatalara aĢırı ilgi, 

davranıĢlardan Ģüphe, aile beklentileri, ailesel eleĢtiri ve kiĢisel standartlar arasında ise 
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pozitif yönlü anlamlı iliĢkiler görülmüĢtür. Anne babanın koruyucu olması çocuklarını 

aĢırı eleĢtirmesi ve onlara güvenmeme onların adına bazı davranıĢları yapma sonuçlarını 

ortaya çıkarmaktadır. Otoriter anne baba tutumu ile düzen arasında negatif yönlü, 

hatalara aĢırı ilgi, davranıĢlardan Ģüphe, aile beklentileri ve ailesel eleĢtiri arasında ise 

pozitif yönlü anlamlı iliĢkiler görülmüĢtür. Otoriter davranan anne babalar çocuklarını 

eleĢtirmekte ve hatalarına odaklanmaktadırlar. 
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BÖLÜM VI 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

AraĢtırma sonuçları aĢağıda özetlenmiĢtir. 

1. Cinsiyet değiĢkeni açısından düzen alt boyutunda anlamlı düzeyde 

farklılaĢma saptanmamıĢtır (p>0.05).  

2. Cinsiyet değiĢkeni açısından hatalara aĢırı ilgi alt boyutunda anlamlı 

düzeyde bir farklılaĢma bulunmamıĢtır (p>0.05).  

3. Cinsiyet değiĢkeni açısından davranıĢlardan Ģüphe alt boyutunda 

anlamlı düzeyde bir farklılaĢma bulunmuĢtur (p<0.05). Erkek 

öğrencilerin puan ortalamaları kız öğrencilerden anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu görülmüĢtür. 

4. Cinsiyet değiĢkeni açısından aile beklentileri alt boyutunda anlamlı 

düzeyde bir farklılaĢma bulunmuĢtur (p<0.05). Erkek öğrencilerin 

puan ortalamaları kız öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

görülmüĢtür.  

5. Cinsiyet değiĢkeni açısından kız öğrencilerin mükemmeliyetçilik 

ailesel eleĢtiri alt boyutu puan ortalamaları 7.94 (Ss:3.14) iken erkek 

öğrencilerin puan ortalamaları ise 8.84 (Ss:3.35) olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu sonuca göre cinsiyet değiĢkeni açısından ailesel 

eleĢtiri alt boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılaĢma olduğu 

görülmüĢtür (p<0.05). Erkek öğrencilerin ailesel eleĢtiri puan 

ortalamaları kız öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur.  

6. KiĢisel standartlar alt boyutunda ise kız öğrencilerin puan ortalaması 

20.95 (Ss:3.38), erkek öğrencilerin puan ortalaması ise 21.10 

(Ss:3.32)‟dur. Bu sonuca göre cinsiyet değiĢkeni açısından kiĢisel 

standartlar alt boyutunda anlamlı düzeyde bir farklılaĢma 

bulunmamıĢtır (p>0.05). 

7. Kız öğrencilerinin demokratik olarak algılanan anne baba tutumu 

puanları ortalaması X =59.50, erkek öğrencilerinin demokratik olarak 

algılanan anne baba tutumu puanları ortalaması X =56.64‟dür. Bu 
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sonuca göre kız öğrencilerin, demokratik olarak algılanan anne baba 

tutumu puanlarının erkek öğrencilere göre yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir.  

8. Kız öğrencilerinin koruyucu olarak algılanan anne baba tutumu puan 

ortalaması X =36.90 iken, erkek öğrencilerinin koruyucu olarak 

algılanan anne baba tutum puanları ortalaması X =39.16 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bunun sonucunda erkek öğrencilerin, koruyucu olarak 

algılanan anne baba tutumu puanlarının kız öğrencilere göre yüksek 

olduğu belirlenmiĢtir.  

9. Kız öğrencilerinin otoriter olarak algılanan anne baba tutum puanları 

ortalaması X =18.43, erkek öğrencilerinin otoriter olarak algılanan 

anne baba tutum puanları ortalaması X =21.45‟dir. Bunun sonucunda 

erkek öğrencilerin, otoriter olarak algılanan anne baba tutumu 

puanlarının kız öğrencilere göre yüksek olduğu belirlenmiĢtir.  

10. Mükemmeliyetçilik alt boyutlarından düzen, hatalara aĢırı ilgi, 

davranıĢlardan Ģüphe ve kiĢisel standartlar puan ortalamalarının sınıf 

değiĢkenine göre farklılaĢtığı bulunmuĢtur. (p<.05). FarklılaĢmanın 

kaynağının belirlenmesi amacıyla Tukey testi yapılmıĢtır. Tukey testi 

sonucuna göre, birinci sınıfların düzen puan ortalamaları ikinci 

sınıflardan anlamlı düzeyde yüksektir.  

11. Hatalara aĢırı ilgi alt boyutunda birinci sınıfların puan ortalamaları 

ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinde anlamlı düzeyde 

yüksektir. 

12. DavranıĢlardan Ģüphe alt boyutunda birinci sınıf, ikinci sınıf ve 

dördüncü sınıf öğrencilerinin puan ortalamaları üçüncü sınıf 

öğrencilerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüĢtür.  

13. KiĢisel standartlar alt boyutunda birinci sınıfların puan ortalamaları 

üçüncü sınıflardan anlamlı düzeyde yüksektir.  
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14. Sınıf değiĢkenine göre öğrencilerin algılanan anne-baba tutumu alt 

boyutları olan demokratik, koruyucu ve otoriter alt boyutlarında 

anlamlı düzeyde bir farklılaĢma saptanmamıĢtır (p<.05). 

15. Öğrencilerin mükemmeliyetçilik alt boyutlarından düzen, hatalara 

aĢırı ilgi, davranıĢlardan Ģüphe, aile beklentileri ve kiĢisel standartlar 

alt boyutlarının baba öğrenim değiĢkeni açısından anlamlı düzeyde 

farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Ailesel eleĢtiri alt boyutunda ise anlamlı 

düzeyde farklılaĢma saptanmıĢtır. Babaları üniversite mezunu olan 

öğrencilerin ailesel eleĢtiri puan ortalamaları, babaları ortaokul ve lise 

mezunu olan öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur.  

16. Öğrencilerin mükemmeliyetçilik alt boyutlarından düzen, hatalara 

aĢırı ilgi, aile beklentileri, ailesel eleĢtiri ve kiĢisel standartlar alt 

boyutlarının anne öğrenim değiĢkeni açısından anlamlı düzeyde 

farklılaĢmadığı görülmüĢtür (p>.05). DavranıĢlardan Ģüphe alt 

boyutunda ise anlamlı düzeyde farklılaĢma saptanmıĢtır (p<.05). 

Anneleri ilkokul mezunu olan öğrencilerin davranıĢlardan Ģüphe alt 

boyutu puan ortalamaları, babaları ortaokul mezunu olan 

öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur.  

17. Demokratik anne baba tutumu baba öğrenim değiĢkenine göre anlamlı 

düzeyde farklılaĢmaktadır. Babaları üniversite mezunu olan 

öğrencilerin demokratik anne baba tutum algıları babaları ilkokul 

mezunu olanlardan anlamlı düzeyde yüksektir. Diğer ikili 

karĢılaĢtırmalarda anlamlı düzeyde bir farklılaĢma bulunmamıĢtır. Bu 

sonuca göre eğitim düzeyinin anne babaların tutum ve davranıĢlarını 

etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Diğer taraftan demokratik, koruyucu 

ve otoriter anne baba tutumu anne öğrenim değiĢkenine göre anlamlı 

düzeyde farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Anne baba tutumları anne 

öğrenim değiĢkeninden etkilenmemektedir. 

18. Öğrencilerin mükemmeliyetçilik alt boyutlarından düzen, hatalara 

aĢırı ilgi, aile beklentileri, ailesel eleĢtiri ve kiĢisel standartlar alt 

boyutlarının aile geliri değiĢkeni açısından anlamlı düzeyde 
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farklılaĢmadığı görülmüĢtür (p>.05). DavranıĢlardan Ģüphe alt 

boyutunda ise anlamlı düzeyde bir farklılaĢma saptanmıĢtır (p<.05). 

Aile geliri 501-750 arasında olan öğrencilerin davranıĢlardan Ģüphe alt 

boyutu puan ortalamaları, aile geliri 1001-1400 arasında olan 

öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. 

19. Demokratik anne baba tutumu aile geliri değiĢkenine göre anlamlı 

düzeyde farklılaĢmaktadır. Aile geliri 1001-1400 arasında olan 

öğrencilerin demokratik anne baba tutum algıları, aile geliri 501-750 

ve 751-1000 arasında olanlardan anlamlı düzeyde yüksektir.  

20. Mükemmeliyetçilik alt boyutları ile anne baba tutumları arasındaki 

iliĢkiler incelendiğinde ise demokratik anne baba tutumu ile düzen ve 

kiĢisel standartlar arasında pozitif yönlü, hatalara aĢırı ilgi, 

davranıĢlardan Ģüphe, aile beklentileri ve ailesel eleĢtiri arasında ise 

negatif yönlü anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur.  

21. Koruyucu anne baba tutumu ile düzen arasında negatif yönlü, hatalara 

aĢırı ilgi, davranıĢlardan Ģüphe, aile beklentileri, ailesel eleĢtiri ve 

kiĢisel standartlar arasında ise pozitif yönlü anlamlı iliĢkiler 

görülmüĢtür. 

ÖNERĠLER 

1. Bireylerin gelecekteki yaĢamlarında ilk çocukluk yılları etkili olmaktadır. 

Dolayısıyla anne babalar çocuklarına olumlu modeller sunmaları önem taĢımaktadır. 

Özellikle demokratik tutum sergilemeleri bireylerde demokratik anlayıĢın geliĢmesine 

katkı sağlayacaktır. 

2. Anne baba tutumlarının bireylerin kiĢilik özellikleri üzerindeki etkisini ortaya 

koyan ayrıntılı çalıĢmaların yapılması literatüre önemli katkılar sağlayabilir. 

3. Mükemmeliyetçilik ve anne baba tutumlarının araĢtırıldığı bu çalıĢmanın 

sonuçları okullarda yürütülen rehberlik hizmetlerinde rehber öğretmenlere bilgi vermesi 

açısından önemli olabilir. 

4. Anne-baba tutumları ve mükemmeliyetçilik arasındaki iliĢkiler dikkate 

alındığında, ebeveynlere verilecek seminerlerde bu konulara dikkat çekilmesi yararlı 

olabilir.  
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EK I 

 

KĠġĠSEL BĠLGĠLER 

 

 

CĠNSĠYETĠ                                           :        KIZ  ( 1 )            ERKEK ( 2 ) 

 

ÖĞRENĠM GÖRDÜĞÜNÜZ SINIF    : 

 

 

OKUR YAZAR (1) ĠLKOKUL (2 )   ORTAOKUL (3 ) LĠSE (4) ÜNĠVERSĠTE (5 ) 

 

BABA ÖĞRENĠM DÜZEYĠ                : 

 

ANNE ÖĞRENĠM DÜZEYĠ                : 

  

AĠLENĠN AYLIK GELĠRĠ                    : 

 

(0-500 =1     501-750=2     751-1000=3     1001-1400=4     1401-DAHA FAZLASI=5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

73 

EK II 

 

ANA BABA TUTUM ÖLÇEĞĠ 

 

Örnek Maddeler 

 Size, ana babaların çocuklarını hangi yöntemlerle eğittiğini,  çocuklarına 

toplumsal davranıĢlar kazandırırken nasıl davrandığını ifade eden cümlelerden oluĢan 

bir liste verilmiĢtir. Sizden istenen, bu cümleleri okuyup bunların annenizin ya da 

babanızın sizi eğitirken genellikle benimsediği davranıĢlara ne derecede benzediğini, 

onların tutumuna ne kadar uyduğunu düĢünerek “Hiç Uygun Değil” ibaresinden 

“Tamamen Uygun” ibaresi arasında beĢli dereceleme yaparak maddelerin karĢısına 

seçeneklerden en uygun bulduğunuzu iĢaretlemenizdir.  

A) Hiç uygun değil B) Pek uygun değil C) Biraz uygun 

D) Çok uygun   E) Tamamen uygun 
 

H
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 U
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 d
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il
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n

 D
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 U
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Ç
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 U
y
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T
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 U
y
g
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1. Bana her zaman güven duygusu vermiĢ ve beni sevdiğini 

hissettirmiĢtir.  

     

2. Çok yönlü geliĢmem için beni olanakları ölçüsünde desteklemiĢtir.      

3. Her yaptığım iĢin olumlu yanlarını değil kusurlarını görmüĢ ve beni 

eleĢtirmiĢtir.  

     

4. Her zaman baĢıma kötü bir Ģey gelecekmiĢ gibi beni koruyup 

kollamaya çalıĢır. 

     

5. Aramızdaki iliĢki ona içimi açmaya cesaret edemeyeceğim kadar 

resmidir. 

     

6. ArkadaĢlarımı eve çağırmama izin verir, geldiklerinde onlara iyi 

davranırdı.  

     

7. Elinden geldiği kadar, her konuda benim fikrimi almaya özen gösterir.      

8. Çevremizdeki çocuklarla beni karĢılaĢtırır, onların benden daha iyi 

olduklarını söylerdi.   

     

9. Bana hükmetmeye çalıĢır.       

10. Bugün bile alıĢveriĢe çıkacağım zaman, kandırılacağımı düĢünerek 

benimle gelmek ister.  

     

11. Benden her zaman gücümün üstünde baĢarı beklemiĢtir.       

12. Fiziksel ve duygusal olarak kendisine yakın olmak istediğim zaman 

soğuk ve itici davranırdı.  

     

13. Sorunlarımı onunla rahatlıkla konuĢabilirim.      

14. Neden bazı Ģeyleri yapma ya da yapmamam gerektiğini bana açıklar.      

15. Birlikte olduğumuz zamanlar iliĢkimiz çok arkadaĢçadır.       

16.  Kendi istediği mesleği seçmem konusunda beni zorlamıĢtır.      
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EK III 

 

ÇOK BOYUTLU MÜKEMMELĠYETÇĠLĠK ÖLÇEĞĠ 

Örnek Maddeler 

 
AĢağıda kiĢilik özellik ve davranıĢlarına iliĢkin bir dizi ifade bulunmaktadır. Her ifadeyi 

okuduktan sonra o görüĢe ne kadar katıldığınızı belirtiniz.  

(1) Kesinlikle katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Karasızım, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle 

Katılıyorum. DüĢüncelerinizi rakamlardan sizce en uygun olanını yuvarlak içine alarak ifade 

edebilirsiniz. Eğer bir ifade ile ilgili fikriniz yoksa ya da kararsızsanız (3) rakamını iĢaretleyiniz.   

 

                                 

1. Ebeveynlerim benim için çok yüksek standartlar belirler. 1 2 3 4 5 

2. Düzen (plan) benim için çok önemlidir. 1 2 3 4 5 

3. Çocukken, bir Ģeyi mükemmel olarak gerçekleĢtirmediğimde 

cezalandırılırdım. 

1 2 3 4 5 

4. Kendim için en yüksek standartları belirlemezsem, muhtemelen ikinci sınıf 

bir insan olurum. 

1 2 3 4 5 

5. Ebeveynlerim hatalarımı asla anlamaya çalıĢmadılar. 1 2 3 4 5 

6. Yaptığım her Ģeyde tam anlamıyla yeterli olmak benim için çok önemlidir.  1 2 3 4 5 

7. Düzenli (temiz) bir insanım. 1 2 3 4 5 

8. Düzenli (temiz) bir insan olmaya gayret ederim. 1 2 3 4 5 

9. Okulda (iĢte) baĢarısız olursam, kiĢi olarak ta baĢarısızımdır. 1 2 3 4 5 

10. Hata yaparsam sinirlenirim. 1 2 3 4 5 

11. Ebeveynlerim her Ģeyde en iyi olmamı istemiĢlerdir. 1 2 3 4 5 

12. Kendime çoğu insandan daha yüksek standartlar koyarım. 1 2 3 4 5 

13. Eğer biri okulda (iĢte) bir iĢi benden daha iyi yaparsa, kendimi bütün iĢlerde 

baĢarısız hissederim. 

1 2 3 4 5 

14. Kısmen baĢarısız olmam bütünüyle baĢarısız olmak kadar kötüdür. 1 2 3 4 5 

15. Ailemde sadece mükemmel performans yeterince iyidir. 1 2 3 4 5 

16. Bir amaca ulaĢmada çabalarımı odaklaĢtırmada çok iyiyimdir. 1 2 3 4 5 

17. Bir Ģeyi çok dikkatli bir Ģekilde yapmıĢ olsam bile, çoğu zaman yeterince 

doğru olmadığı hissine kapılırım. 

1 2 3 4 5 

18. Yaptığım Ģeylerde en iyiden daha azını gerçekleĢtirdiğimde öfkelenirim. 1 2 3 4 5 

19. Çok yüksek hedeflerim vardır. 1 2 3 4 5 

20. Ebeveynlerim benden mükemmellik beklemektedirler. 1 2 3 4 5 

 


