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ÖNSÖZ 

Kişilerarası  ilişkilerin  karmaşık  bir  hale  dönüştüğü  günümüzde  bireyin  

kendisi  ve  çevresiyle  uyum  içinde  olması  bireyin  diğer  kişilerle  kurduğu  

ilişkilerle  yakından  ilgilidir. Çocukların  temel  kişilikleri  yönünden  dengeli  

yetişmeleri  sağlıklı  ve  başarılı  bir  toplumun  temelini  oluşturur.  Sağlıklı  bir  

kişilik  gelişiminde  ana-baba-çocuk  ilişkilerinin  önemi  büyüktür. Bu  nedenle  

olumlu  ana-baba-çocuk  ilişkileri  hakkında  sistemli  bilgilerin  elde  edilmesi, 

çocuğun  sağlıklı  kişilik  geliştirebilmesine  yardımcı  olmamızı  sağlayacaktır. 

Çocuğun  yetiştiği  aile  ortamı, onun  ilk  sosyal  çevresini  oluşturmaktadır. 

İnsanlar  arası  ilişkiler  ve  kavramlar  bu  çevrenin  etkisi  altında  gelişmektedir. 

Ailenin  gerek  çocuk  eğitimine  gerekse  duygusal  ve  sosyal  gelişimine  olan  

katkısı, farklı  aile  üyeleriyle  çocuk  arasındaki  ilişkilerden  kaynaklanmaktadır. Bu  

ilişkiler  başta  aile  üyelerinin  çocuklarına  karşı  takındıkları  tavır  ve  davranış  

biçimleri  olmak  üzere, ailedeki  tüm  yaşam  biçiminin  etkisi  altındadır. Anne-

babanın  ve  aile  içindeki  diğer  bireylerin  çocukla  olan  etkileşimi, çocuğun  aile  

içindeki  yerini  belirler. Aile, çocuğun  ilk  sosyal  deneyimlerini  edindiği  yerdir. 

Çocuğa  yöneltilen  davranış  ve  ona  karşı  takınılan  tavır, bu  ilk  yaşantıların  

örülmesinde  büyük  önem  taşır. Çocuğun  yetiştiği  ailenin  yapısı, genişliği, sosyo-

ekonomik  ve  kültürel  düzeyi, onun  ilk  sosyal  deneyimlerini, dolayısıyla  

duygusal  ve  sosyal  gelişimini  etkileyecektir. Bu  araştırmada  çocuğun  çevresiyle  

sağlıklı  bir  iletişim  gerçekleştirebilmesinde  önemli  bir  yeri  olan  atılgan  

davranış  ile  algılanan  ana-baba  tutumu  ve  annelerin  sürekli  kaygı  hali  gibi  

konular  ele  alınmıştır. Bu  araştırmada, ilköğretim  sekizinci  sınıf  öğrencilerinin  

atılganlık  puanları, algılanan  ana-baba  tutumu, annelerin  sürekli  kaygı  puanları  

ve  cinsiyet  arasındaki  ilişki  incelenmiştir. 

Öncelikle  araştırmamın  planlanıp, yürütülmesinde  öneri  ve  katkıları  ile  

tez  çalışmama  her  yönden  destek  olan  ve bana  yol  gösteren değerli  hocam, tez  

danışmanım  Sayın  Prof. Dr. Ramazan  ARI’ ya  içten  teşekkür  ederim. 
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İstatistik  işlemlerimdeki  her  sorunun  çözümünde   yardımını  esirgemeyen  

ve  beni  yönlendiren,  değerli  zamanını  büyük  fedakarlıkla  tez  çalışmam  için  
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BÖLÜM  I 

GİRİŞ 

Problem 

İnsan  sosyal  bir  varlıktır  ve  diğer  insanlarla  etkileşim  halindedir. Bu  

etkileşim  içindeki  her  birey  diğer  bireylerle  sağlıklı  bir  yaşam  tarzını  amaçlar. 

Bireyler  arasındaki  etkileşimin  sağlıklı  olabilmesi, kişilerin  duygu, ilgi  ve  

isteklerini  doğrudan  ve  içtenlikle  iletebilmesi  temeline  dayanır. Ancak  toplum  

içinde  yaşamak, kişilerin  yalnız  kendi  düşünceleri  doğrultusunda  davranmalarını  

engelleyebilir. Toplumsal  kurumlar (aile, okul, din, hukuk  vb.)  ve  toplumsal  

değerler  bireylere  doğal  haklarını  ifade  etmek  yerine, onları  toplumun  beklenti  

ve  kuralları  doğrultusunda  dolaylı  ifade  etmeyi  öğretmektedir. Bu da  iletişim  

aksaklıklarına  neden  olabilmektedir (Alberti  ve  Emmons, 1995; s. 24). 

Kişinin  temel  gereksinimlerini  karşılamada  doğal  çevresi  yaşamsal  önem  

taşırken, diğer  yandan  toplumsal  çevresi  de  insanın  kendine  özgü  bir  kişilik  

geliştirmesinde  ve  sağlıklı  bir  ruhsal  yapı  oluşturmasında  çok  önemli  bir  etkiye  

sahiptir. Ekonomik  ve  sosyal  yaşamdaki  değişmeler  sonucu  insanlar  çok  kısa  

bir  zaman  aralığı  içinde gittikçe  artan  sayıda  ilişkiye  girmek  zorundadır. Bu da  

ilişkilerin  daha  yüzeysel  kalmasında, ilişkilerdeki  yüzeysellik de  bireyin  hem  

kendine  hem de  topluma  yabancılaşmasına  neden  olabilmektedir. İnsanlar  

arasındaki  ilişkilerdeki  bu  iletişim  sorunlarının  bir  kısmı  çevresel  özelliklerden  

kaynaklanırken, önemli  bir  bölümü de  kişilik  özelliklerinden  kaynaklanmaktadır 

(Cüceloğlu, 1979; s.13). 

Reyal (1984)’ e  göre, biyolojik, sosyal  ve  psikolojik  gereksinimleri  olan  

insanın  bu  gereksinimlerini  giderirken  ortaya  koyacağı  davranış  örüntüleri  

bireyler arası  etkileşimi  ortaya  çıkaracaktır. Bu  etkileşimi  yaşayan  her  birey  

ilgili  diğer  bireylerle  sağlıklı  bir  iletişim  ve  etkileşmeye  dayanan  bir  yaşam  

tarzını  amaçlarken  her  birey  kendisini  gerçekleştirmeyi  planlar. Bireylerin  sosyal  

yaşamlarında  mutlu  olabilmeleri  etkili  iletişim  becerilerine  bağlıdır ki  bireyler  
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yaşamlarında  mutlu  olabilsinler. Bu  başarının  yani  sağlıklı  etkileşime  olanak  

sağlayan  davranışsal  özellik  çoğunlukla  atılgan  davranış  örüntüsüdür (Akt: Becet, 

1989; s.2). 

Bireyin  davranışlarının  temelinde  onun  gereksinimleri  yatmaktadır. Birey, 

birtakım  gereksinimlerini  karşılamak  için  başkalarıyla  sürekli  iletişim  halindedir. 

Bu  iletişim  esnasında  bazı  kişiler  duygu, düşünce  ve  isteklerini  iletme  

becerilerinde  yeterli  olmayabilirler  ve  ihtiyaçlarını  karşılamakta  zorluk  

çekebilirler. Bu  kişiler  ya  çekingen  olarak  kendi  haklarına  fazla  saygı  

duymadıkları  için  kendi  haklarının  ihlal  edilmesine  göz  yumarak  seçme  hakkını  

başkalarına  bırakır  ya da  saldırgan  olup  istedikleri  amaçlara  başkalarını  kırarak  

ve  onların  haklarını  ihlal  ederek  ulaşır. Gerek  saldırganlık  gerekse  çekingenlik, 

uyumsuz  davranışlar  kapsamına  girer. Bu  davranışın  tam  tersine  sağlıklı  

etkileşime  olanak  sağlayan  davranışsal  özellik  atılgan  davranış  örüntüsüdür. 

Atılgan  davranış  olumlu, uyumlu  ve  sağlıklı  bir  davranıştır (Çulha  ve  Dereli, 

1987; s.124). 

Jenkıns (1982)’e göre, insanın  kendisinden  çok  toplumla  ilişkisi  

değerlendirildiğinde  kişiler arası  ilişkilerinde  özgün  bir  iletişim  sergilediği  

görülür. İşte  bu  noktada  atılganlık, kişilerarası  ilişkilerde  farklılaşmış  bir  iletişim  

biçimi  olarak  kendini  gösterir. Bu  ilişkiler  sorgulandığında  bazı  bireylerin  

ilişkilerinde  daha  güven  verici  olduklarını, duygu  ve  düşüncelerini  rahat  bir  

şekilde  ortaya  koydukları  görülür. Bu  bireylere, bu  özelliklerinden  dolayı  atılgan  

bireyler  denilmekte  ve  diğer  kişiler  tarafından  kendilerine  saygı  duyulmaktadır 

(Akt: Kaya, 2001; s.1). 

Alberti ve Emmons (1986) tarafından atılganlık, kişinin  anksiyete  

yaşamadan  kendi  başına  ayakta  durmasını, duygularını  daha  rahat  ifade  

etmesini, başkalarının  haklarını  gözardı  etmeden  kendi  değer  ve  ilgilerine  uygun  

davranmasını  mümkün  kılan  davranış  olarak  tanımlanmıştır (Akt: Kaya,2001;s.2). 

Bireyin  yaşamında  mutluluğunu  etkileyecek  kadar  önemli  olan  atılganlık  

davranış  örüntüsünün  gelişmesine  yön  verebilecek  pek  çok  etken  vardır. 

Çocuğun  yetiştiği  aile  ortamı, ana-baba  çocuk  ilişkileri  ve  çocuk  yetiştirme  

yöntemleri  bunlardan  bazılarıdır. 
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Çocuğun  içine  girdiği  aile  ortamı, onun  ilk  sosyal  çevresini  

oluşturmaktadır. İnsanlar  arası  ilişkiler  ve  kavramlar  bu  çevrenin  etkisi  altında  

gelişmektedir. Ailenin  gerek  çocuk  eğitimine  gerekse  duygusal  ve  sosyal  

gelişimine  olan  katkısı, farklı  aile  üyeleriyle  çocuk  arasındaki  ilişkilerden  

kaynaklanmaktadır. Bu  ilişkiler  başta  aile  üyelerinin  çocuklarına  karşı  

takındıkları  tavır  ve  davranış  biçimleri  olmak  üzere, ailedeki  tüm  yaşam  

biçiminin  etkisi  altındadır. Anne-babanın  ve  aile  içindeki  diğer  bireylerin  

çocukla  olan  etkileşimi, çocuğun  aile  içindeki  yerini  belirler. Aile, çocuğun  ilk  

sosyal  deneyimlerini  edindiği  yerdir. Çocuğa  yöneltilen  davranış  ve  ona  karşı  

takınılan  tavır, bu  ilk  yaşantıların  örülmesinde  büyük  önem  taşır. Çocuğun  

yetiştiği  ailenin  yapısı, genişliği, sosyo-ekonomik  ve  kültürel  düzeyi, onun  ilk  

sosyal  deneyimlerini, dolayısıyla  duygusal  ve  sosyal  gelişimini  etkileyecektir 

(Yavuzer, 1993; s.135). 

Hurlock (1978)’ a göre çocuklar; insanlar  arasındaki  ilişkileri, toplumun  

değer  yargılarını, özgüveni, yaşamla  ilgili  anlayışları  büyük  ölçüde  ailenin  

bireyleriyle  sürekli  iletişimde  bulunarak  öğrenirler. Her  ne  kadar  çocuk  

büyüdükçe  ailenin  dışındaki  okul  ve  akran  gruplarından  oluşan  çevre  onu  

etkilemeye  başlarsa da, bu  etkileşim  elde  edilen  ilk  temellerini  yok  etmemekte, 

ana-baba  tutumlarının  etkileri  önemini  korumaya  devam  etmektedir. Çünkü, 

çocuk  ailesi  dışındaki  çevreden  edindiği  yaşantılarını  ana  babası  aracılığıyla  

değerlendirip  süzgeçten  geçirmektedir. Ana-baba  tutumlarının  bu  denli  önemli  

olması, bu  etkilerin  sürekliliğinden  kaynaklanmaktadır. Bu  etkiler  yetişkinlik  

yıllarında  bile  kendini  göstermektedir. Ana-baba-çocuk  ilişkileri  olumlu  ise  

çocuklar  sağlıklı  bir  gelişim  göstermekte, ailedeki  ilişkiler  olumsuz  ise  insanlara  

karşı  güvensiz, hoşgörüsüz, dıştan  denetimli  ve  kişilerarası  ilişkisi  zayıf  bireyler  

yetişebilmektedir (Akt: Bostan, 1993; s.2). 

Dengeli, duygusal  ve  toplumsal  etkileşimin  güçlü  olduğu  aile  ortamında  

yeterli  güven, sevgi  ve  sevecenlik  içinde  büyüyen  çocuklar  gelişimleri  için  

gerekli  deneyimleri  elde  edebilirler. Bu  tür  aile  ortamlarında, aile  üyelerinin  

kendilerine  düşen  sorumlulukların  bilincinde  olması  ve  çocuğa  bağımsızlık  

yolunda  yeterli  olanakların  hazırlanması, onun  sağlam  bir  kişilik  yapısına  sahip  

olmasını  sağlar (Yavuzer, 1993; s.137). 



 

 4 

Her  anne-babanın  bilerek  ya da  bilmeyerek  çocuklarına  karşı  tutumları  

değişik olabilmektedir. Bazı çocuklar daha çok sevilmekte, bazılarına baskı  

yapılmakta, bazıları  istenmeyen  çocuk  olarak  görülmekte  ve  bazılarına  ise  daha  

çok  hoşgörü  gösterilmektedir. Tüm  bu  tutumlar  çocuğun  hem  kişiliğinin  hem de  

sosyal  gelişiminin  değişik  biçimler  kazanmasına  neden  olmaktadır (Ekşi, 

1990;s.96). 

Topukçu (1982)’ ya göre, baskıcı  ve  cezalandırıcı  ana-baba  tutumları  

sonucu  çocuk, özerklikten  engellendiğinde  ileriki  yaşamında  kendini  ortaya  

koymaktan  çekinen, duygularını  ve  düşüncelerini, bildiklerini  normal  yollardan  

anlatamayan  insan  karakteri  taşımaktadır. Girişim  yeteneğini  geliştirmekten  

engellenen  çocuk, yetişkin  yaşamında  girişime  geçtiğinde  suçluluk  duyan  ve  

dolayısıyla  her  alanda  girişimde  bulunmaktan  çekinen, ürken  bir  insanı  

oluşturmaktadır. Toplumda  böyle  insanların  çok  olması  toplumsal  düzeni  

etkileyecektir. Toplumsal  açıdan  düzenin  iyi  işleyebilmesi  bireylerin  karşılıklı  

olarak  sağlıklı  iletişim  kurabilmesi  ile  mümkündür. Sağlıklı  iletişim  ancak  

bireylerin  birbirlerine  açık  şekilde  davranmalarıyla  olur. Bireyler birbirlerine  

düşüncelerini, duygularını  çekinmeden  ve  saldırmadan  söyleyebiliyorlarsa  kişiler  

arasındaki  ilişkiler  daha  uyumlu  olur (Akt. Örgün, 2000; s. 4). 

Akyıldız (1987)’a göre, insanın  kişilerarası  ilişkilerde  yaşadığı  

duygulardan  birisi de  pek  çok  ortamda  yaşadığı  kaygı  durumudur. Kaygı, bireyin  

hayatında  dönem  dönem  yaşadığı  ve  gelecek  yaşamda da  güçlük  içine  gireceği  

olaylarla  karşılaşma  düşüncesi  ile  şekillenen  güvensizlik, kararsızlık  ve  çatışma  

hissettiği  durumlar  karşısında  gösterdiği  tepkidir. Kaygı, bireyin  ruhsal  yapısını  

tehlikeye  koyan  durumlardan  biri  olması  itibariyle  sosyal  bir  varlık  olan  

insanın  iletişim  biçimlerini  de  etkilemektedir (Akt: Kaya, 2001; s. 2). 

Çocuklar da dahil olmak üzere yaşayan her canlıyı psikososyal stres etkenleri 

etkiler. Çocuğun yetişmesinde ve hayata adım atmasında birincil, en önemli ve 

vazgeçilmez basamak olan aile ortamı da çocukların psikososyal gelişimini direk 

olarak etkiler (Varol, 1990; s.10).   

Annenin  yaşadığı  sürekli  kaygı  halinin çocuğun gelişiminde, edineceği 

tutum  ve  davranışlarda  bir etkisi vardır. İnsan  sosyal  bir  varlık  olduğu  için, 
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içinde  yaşadığı  sosyal  çevrenin  birey  üzerindeki  etkisi  önemlidir. Bunların  

içinde  aile, ilk  sıradadır. Çünkü, ergenin  sağlıklı  tutumlar  geliştirmesinde  diğer  

çevrelerden  daha  yüksek  güce  sahip  bir  değişken  olarak  görülmektedir (Varol, 

1990; s.10). Sürekli  kaygı  yaşayan  ve  bunu  çocuklarına  yansıtan  annelerin  

çocuklarının  yeterince  girişimci  olmadıkları, daha  az  aktif, sosyal  ilişkilerinde  

pasif  oldukları  ve  bağımsız  davranamadıkları  belirtilmektedir. 

Ulutekin (1984)’ e göre, ailenin, çocuğun  kişiliğinin  oluşumu  üzerindeki  

etkisini  anlayabilmek  için  ana-baba  çocuk  ilişkilerini  incelemek  gerekir. Bu  

ilişkinin  temelinde, çocuk  yetiştirme  yöntemleri  bulunur. Çocuk  yetiştirme  

yöntemleri, ana-baba çocuk  arasındaki  bütün  etkileşimlerden  oluşur. Bu  

etkileşimler  ana-babanın  tutum, değer, ilgi  ve  inançlarının  ifadesi  ile  birlikte  

bakım  ve  eğitim  davranışlarını  içine  almaktadır (Akt: Örgün, 2000; s.4). 

Toplumumuzun  sahip   olduğu  geleneksel  kültürel  öğeler, otoriter ana-baba  

tutumu,  baskıcı  çocuk  yetiştirme  yöntemleri, hızlı  sosyal  ve  kültürel  değişme  

gibi  nedenler  bireyler arası  iletişimde  çeşitli  sorunlar  çıkarmaktadır. Bu  sorunlar  

ise  bireyin  uyumunu  olumsuz  yönde  etkilemektedir. Bu  nedenle toplumumuzda  

hızlı  değişime  bağlı  olarak, geleneksel  aile  yapımızı  ve  çocuk  yetiştirme  

tutumlarımızı  gözden  geçirmenin  yerinde  olacağı  düşünülmektedir. 

ARAŞTIRMANIN  AMACI 

Atılgan  davranış  biçimi  insan  ilişkilerinde  eşitliği  gözetir  ve  gereksiz  

endişelerden  arınmış  bir  şekilde, kişinin  kendi  çıkarları  doğrultusunda  hareket  

edebilmesini, kendisini  savunabilmesini, duygularını  dürüstçe  ve  rahatlıkla  ifade  

edebilmesini ve başkalarının haklarını çiğnemeden kendi  haklarını  kullanabilmesini  

mümkün  kılar (Alberti  ve  Emmons, 1995; s. 42). 

Atılgan  davranış, bireyin  kişilerarası  ilişkilerinde, kendi  düşünce  ve  

duygularını kendine  güvenli  fakat  sosyal  ortama  uygun  bir  biçimde  ifade  etme  

kolaylığını  sağlar (Cüceloğlu, 1997; s. 492). Atılganlık  hem  kişinin  hayatıyla  ilgili  

kişisel  tatmin  duygusuna  hem de  başka  insanlarla  olan  ilişkilerinin  niteliğine  

olumlu  katkılarda  bulunur. 
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Araştırmalar, kişilerin  kendilerini  ifade  edebilmeyi  başarmalarının  

doğrudan  bir   sonucu  olarak, benlik  saygılarını  arttırıp, endişe  duygularını  

azalttıklarını, depresyonu  yendiklerini, daha  fazla  saygı  görmeye  başladıklarını, 

hayatları  ile  ilgili  hedeflere  ulaşmada  daha  başarılı  olduklarını, kendilerini  daha  

iyi  anladıklarını  ve  diğer  insanlarla  daha  etkin  iletişim  kurabildiklerini  

göstermektedir. Bireylerin  sosyal  yaşamda  başarılı  olanları  onların  etkili  iletişim  

becerilerini  kazanmalarıyla  gerçekleşir. Ayrıca  sosyal  becerilerin  gelişmesi, 

insanların  ilgilendikleri  şeylere  daha  çabuk  ulaşma, fırsatları  değerlendirme  ve  

duygusal  olarak  çevreye  uyum  sağlamalarına  yardımcı  olur ( Alberti ve Emmons, 

1995; s.42). Liberman  ve  ark. (1978)’na göre, her  gün  karşılaşılan  kişisel  

sorunların  bir  kısmı  bireylerin  duygularını  anlatma  ya da  ilgi  ve  isteklerini  

kendileri  için  önemli  olan  bireylere  iletmede  başarısız  olmalarından  

kaynaklanmaktadır (Akt: Acar  ve  Whirter, 2000; s.143). 

Anne-babalar, çocuklarını  disiplin  altına  almaya  veya  davranışlarını  

düzeltmeye  çalışırken, çoğu  kez  atılganlık  ve  saldırganlık  arasındaki  farkı  

anlamakta  güçlük  çekerler. Atılganlık  tanımı  ebeveyn-çocuk  ilişkisi  için de  

geçerlidir. Her  durum  kendine  özgü  olsa da, aile  ilişkilerinde  atılganlığın  

anahtarı  karşılıklı  saygıdır. Çocuklar da  anne  ve  babaları  gibi  bireylerdir. Adil  

muamele  görmek  ve  saldırgan  olmayan  bir  disiplin  yöntemi  onların  hakkıdır 

(Alberti  ve Emmons, 1995; s.144). 

 Ebeveynlerden  bağımsız  hale  gelmek,  hayatta  herkesin  er  ya da  geç  

yaşamak  zorunda  kaldığı  bir  süreçtir. Aslında  büyümenin  özü  budur. Ergenlerin  

biraz  isyankar  olmaları  normal  ve  sağlıklıdır  ve  bağımsızlaşmalarını  

kolaylaştırır. Ebeveyn  baskınlığı  ve  ergen  sıkılganlığı  bu  süreci  yavaşlatıp, 

bağımsız  yetişkinliğe  doğru  atılması  gereken  adımları  geciktirebilir. Ana-

babalarla  çözülememiş  bağlar, bazen  her  yaştan  yetişkinin  hayatlarında  

bağımsızlığı  kısıtlar (Alberti  ve Emmons, 1995; s.144). 

Türk  toplumundaki  ilişkiler  genellikle  gerek  ailede, gerek  okulda, gerekse  

işte  eşit  olmayan, pek  fazla  demokratik  olmayan  ilişkilere, etkileşime  

dayanmaktadır. Yine,Türk toplumunda büyük-küçük, yaşlı-genç, üst-ast  ilişkilerinde  
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bir  sınır, baş  eğme  ya da  otoriter  tutum  daha  çok  göze  çarpmaktadır (Acar ve 

Whirter, 2000; s.144).  

Köknel ’ in  çalışmalarında, çocuk  eğitiminde  ailenin  ve  çevrenin  çocuğun  

yaşına  ve  gelişim  çağına  uygun  olmayan  beklentilerinin  olması, ailenin  bu  

beklentilerinin  gerçekleşmesi  için  aşırı  baskı  ve  dayağa  varan  ceza  ve  şiddet  

yöntemlerine  sıklıkla  başvurması, yetişkinler  arasındaki  iletişim  bozukluğunun  

temel  nedenlerinden  birisi  olarak  açıklanmaktadır (Köknel, 1986; s.287). Ataerkil 

geniş aile, geleneksel aile yapımızdır  ve  bu  tür  ailede  güç  aile  reisindedir  ve  

ilişkiler ‘eşitlikçi’ değildir. Bunun  yanında  babanın  ailede  otoriteyi  temsil  eden  

ve  saygı  ile  karışık  korku  duyulan  kişi  olduğuna da  işaret  edilmektedir (Geçtan, 

1999; s.30). 

Bazı  alanlarda  kaydedilen  önemli  gelişmelere  rağmen, toplumun  uygun  

atılgan  davranışları  ödüllendirildiği  pek  söylenemez. Bireylerin  atılganlaşma  

çabaları, korku  ya da  suçluluk  duymadan  kendilerini  ve  farklı  görüşlerini  ifade  

etme  hakları  ve  özgün  katkıları  henüz  toplum  tarafından  olumlu  

karşılanmamaktadır (Alberti ve Emmons, 1995; s.16). 

Aile, okul, iş  gibi  kurumlar  atılgan  davranmayı  güçleştirmiştir. Atılgan 

davranış bazen  örtük, bazen de  açık  bir  şekilde  kınanır. Otoriteye  karşı  

çıkmayan, sessiz  ve  terbiyeli  çocuklar  ödüllendirilir, sisteme  direnenlere  ise  sert  

davranılır. Bu  şekilde  büyütülmek, ileride  çocuğun  bir  yetişkin  olarak  iş  

hayatını  etkiler. İş  dünyasında da  onlardan  beklenen  davranış, düzeni  sarsacak  

bir  şey  söylememek  ve  yapmamaktır. Kontrol  patronun  elindedir  ve  onlar, 

onaylamasalar  bile  kendilerinden  beklenenleri  yapmak  zorunluluğunu  hissederler 

(Alberti ve Emmons,1995;s.17). Geleneksel  eğitimimizde ‘Ölçülülük’  ve  ‘kısıtlılık’  

belirgindir, bireyler  girişken  değildir  ve  bağımsız  karar  veremezler, çocuklarda  

bağımsızlık  ve  kendine  güvenme  yerine  uslu  olma  ve  boyun  eğme  

ödüllendirilir (Yörükoğlu, 1983; s. 134). 

Problem  Cümlesi 

Bu  araştırmanın amacı, “ilköğretim  sekizinci  sınıf  öğrencilerinin  atılganlık  

puanları  ile algılanan  ana-baba  tutumları  ve  annelerin  sürekli  kaygı  puanları  
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arasında  anlamlı ilişki  var mıdır? Cinsiyete  göre  atılganlık  puanları  

farklılaşmakta mıdır?”  sorularına  cevap  aramaktır. 

ALT  PROBLEMLER 

1. Öğrencilerin  atılganlık  puanları, algılanan  ana-baba  tutumlarına  göre  

anlamlı  düzeyde  farklılaşmakta mıdır? 

2. Öğrencilerin  atılganlık  puanları, annelerin  sürekli  kaygı düzeylerine göre 

anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

           3. Öğrencilerin  atılganlık  puanları, algılanan  ana-baba  tutumu  puanlarına  

ve  annelerin  sürekli  kaygı  puanlarına  göre  kestirilebilir mi? 

4. Öğrencilerin  atılganlık  puan  ortalamaları  cinsiyete  göre  anlamlı 

düzeyde  farklılaşmakta mıdır? 

5. Algılanan  ana-baba  tutumu  puan  ortalamaları  cinsiyete  göre  anlamlı  

düzeyde  farklılaşmakta mıdır? 

DENENCELER 

1.0 Öğrencilerin  atılganlık  puanları, algılanan  ana-baba  tutumlarına  göre  

anlamlı düzeyde  farklılaşmaktadır. 

1.1 Demokratik ana-baba  tutumuna  sahip  olan  öğrencilerin  atılganlık  puan  

ortalamaları, otoriter  ana-baba  tutumuna  sahip  öğrencilerinkinden  anlamlı  

düzeyde  yüksektir. 

2. Öğrencilerin  atılganlık  puanları, annelerin  sürekli  kaygı düzeylerine göre 

anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 

2.1 Sürekli kaygı düzeyleri  düşük olan annelerin  çocuklarının  atılganlık  

puan  ortalamaları, sürekli kaygı düzeyleri  yüksek olan annelerin  çocuklarının  

atılganlık  puan  ortalamalarından  anlamlı düzeyde  yüksektir. 

     3. Öğrencilerin  atılganlık  puanları, algılanan  ana-baba  tutumu  puanlarına  

ve  annelerin  sürekli  kaygı  puanlarına  göre  kestirilebilir. 
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           3.1 Demokratik ana-baba  tutumuna  sahip  olan  çocukların  atılganlık  puan  

ortalamaları, otoriter  ana-baba  tutumuna  sahip  öğrencilerinkinden  anlamlı  

düzeyde  yüksektir. 

          3.2  Sürekli kaygı düzeyleri  yüksek olan annelerin  çocuklarının  atılganlık  

puan  ortalamaları  anlamlı düzeyde  düşüktür. 

4. Öğrencilerin  atılganlık  puan  ortalamaları  cinsiyete  göre  anlamlı 

düzeyde  farklılaşmaktadır. 

4.1 Erkek  öğrencilerin  atılganlık  puan  ortalamaları  kızlarınkinden  anlamlı  

düzeyde  yüksektir. 

5. Algılanan  ana-baba  tutumu  puan  ortalamaları  cinsiyete  göre  anlamlı  

düzeyde  farklılaşmaktadır. 

5.1 Erkek  öğrencilerin   ana-baba  tutumlarını algılayışları, kız  öğrencilere  

göre  daha  demokratiktir. 

SAYILTILAR 

1. Araştırmada kullanılacak olan “Ana-Baba Tutumu Ölçeği”nin  “Sürekli  

Kaygı  Envanteri”nin  ve  “Rathus  Atılganlık  Ölçeği”nin araştırma için gerekli 

verileri sağlayacağı, 

2. Araştırmaya katılan öğrencilerin, “Ana-Baba Tutumu Ölçeği”ni ve  

“Rathus  Atılganlık  Ölçeği”ni, annelerin ise “Sürekli  Kaygı  Envanteri”ni  içtenlikle 

ve doğru bir şekilde cevaplayacakları varsayılmaktadır. 

SINIRLILIKLAR  

1. Araştırma, Konya  il  merkezinde  tesadüfi  küme  örnekleme  yöntemiyle  

seçilmiş  sekizinci  sınıf  öğrencileri  ile  sınırlıdır. 

2. Araştırma, incelenecek  olan  algılanan anne-baba  tutumu, “Ana-Baba 

Tutum Ölçeği” nin; sürekli  kaygı,  “Sürekli  Kaygı  Envanteri” nin; incelenecek  

atılgan  ve  atılgan  olmayan  davranış, ”Rathus   Atılganlık  Envanteri” nin  ölçtüğü  

niteliklerle  sınırlıdır. 
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TANIMLAR 

Tutum : Smith (1968) tutumu, bir  bireye  atfedilen  ve  onun  bir  psikolojik  

obje  ile  ilgili  düşünce, duygu  ve  davranışlarını  düzenli  bir  biçimde  oluşturan  

bir  eğilimdir (Akt: Hatunoğlu, 1994;s. 10). 

Ana-Baba  Tutumu : Bilal (1984) geliştirdiği “Ana-Baba Tutum Ölçeği”nde  

ana-baba  tutumlarını  iki  başlık  altında  incelemiştir. 

Demokratik  Ana-Baba  Tutumu : Çocuklarına  karşı  demokratik  tutuma  

sahip  anne-babalar, çocuklarını  ayrı  bir  kişi  olarak  kabul  edip  onlara  değer  

vermekte  ve  bağımsız  bir  kişilik  geliştirmelerini  teşvik  etmektedir. Demokratik 

tutumlu  ailelerde  yaşayan  çocukların  temel  güven  duyguları  gelişmiş, fikirlerini  

serbestçe  söyleyebilen, girişimci, sorumluluk  alabilen, kendine  ve  diğer  insanlara  

saygılı, kendini  geliştirmeye, kendini  gerçekleştirmeye  ve  yaratıcı  fikirler  

üretmeye  istekli  bireyler  oldukları  söylenebilir (Kulaksızoğlu, 2004; s.118). 

Otoriter  Ana-Baba  Tutumu : Bu  tutumun  temel  niteliği  ebeveynin  

çocuğa  karşı  gösterdiği  baskıdır. Otoriter  ebeveyn, çocuğun  davranışlarını  

değerlendirmeye, kontrol  etmeye  ve  şekil  vermeye  çalışır, çocuğun  tavırlarına  

standartlar  koyar. Bu  şekilde  yetiştirilen  çocuklar  daha  kolay  boyun  eğen, 

korkak, otoriteye  karşı  çekingen, kendinden  istenileni  fazlası  ile  yerine  getiren, 

kendilerinden  güçsüzlere  karşı  saldırgan, otoritenin  baskısı  kalktığında  isyankar  

davranan  ve  kural  tanımayan  bir  kişilik  geliştirebilirler (Kulaksızoğlu, 2004; 

s.119). 

Atılganlık (Assertiveness) : Atılgan  davranış  biçimi  insan  ilişkilerinde  

eşitliği  gözetir  ve  gereksiz  endişelerden  arınmış  bir  şekilde, kişinin  kendi  

çıkarları  doğrultusunda  hareket  edebilmesini, kendisini  savunabilmesini, 

duygularını  dürüstçe  ve  rahatlıkla  ifade  edebilmesini  ve  başkalarının  haklarını  

çiğnemeden  kendi  haklarını  kullanabilmesini  mümkün  kılar (Alberti  ve  

Emmons, 1995; s. 42). 

Kaygı : Kaygı, nedeni  açıkça  tanımlanamayan  tedirgin  edici  bir  duygu  

veya  mantıksız  korku  olarak  tanımlanabilir (Cüceloğlu, 1997; s. 277). 
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Kaygı, “durumluk  kaygı”  ve  “sürekli  kaygı  olarak  iki  şekilde  

incelenmektedir. 

Durumluk  Kaygı : Spielberger (1966) durumluk  kaygıyı, tehlikeli  

koşulların  yarattığı, genellikle  her  bireyin  yaşadığı  geçici, duruma  bağlı  kaygıdır 

(Akt: Öner ve LeCompte, 1998; s.1). 

Sürekli  Kaygı : Sürekli  kaygı  ise, belirli  bir  olay  ve  duruma  bağlı  

olmayan  genel  ve  devamlı  kaygılılık  halidir (Kulaksızoğlu, 2004; s. 71). 

Spielberger (1966)’e göre sürekli  kaygı, bireyin  öz değerlerinin  tehdit  edildiğini  

zannetmesi  ya da  içinde  bulunduğu  durumları  stresli  olarak  yorumlaması  sonucu  

duyulan  kaygıdır (Akt: Öner ve LeCompte, 1998; s.1). Kişinin  o  anda  içinde  

bulunduğu  duruma  doğrudan  doğruya  bağlı  olmayan  sürekli  kaygı, bir  kişilik  

özelliği  belirler. Sürekli  kaygı, bireyleri  birbirinden  ayırdeden  bir  özelliktir (Öner 

ve  LeCompte, 1998; s.1). 

ARAŞTIRMANIN  ÖNEMİ 

Bir  insan  olarak  hangi  davranışların  doğru, hangilerinin  yanlış  olduğuna  

karar  vermek, toplumda  kabullenilen  değer  yargılarını  tanımak, başkalarıyla  olan  

ilişkilerde  davranış  modellerini  benimsemek, sorumlu, uyumlu  ve  girişken  

olmayı  öğrenmek  ailenin  etkisiyle  gerçekleşir (Tegin, 1990; s. 23). 

İnsan  toplum  içinde  diğer  insanlarla  birlikte  yaşayan, gelişimini  içinde  

bulunduğu  sosyal  yapının  önemli  derecede  etkilediği  etkin  bir  varlık  

olduğundan kişiliğin  oluşmasında  aile  ve  bahsedilen  sosyal  çevre  etkin  rol  

oynamaktadır. İnsan  davranışları, içinde  bulunduğu  toplum  kurallarının  etkisiyle  

belirlendiği  gibi, diğer  insanlarla  olan  ilişkilerinin  düzeyi de  günlük  yaşamda  ne  

kadar  etkili  olacağını  belirlemektedir (Tegin, 1990; s. 23). 

Ana-baba  davranışları, çocuğun  ve  gencin  bulunduğu  toplulukta, 

toplumsal normlara  uygun  şekilde  davranıp  davranmamasını  etkilemektedir. 

Rank (1984)’ a göre, bireyin  davranışı  kendi  öznel  yapısının  bir  

yansımasıdır ; atılganlık  bir  kişilik  özelliği  olduğundan  bu  anlamda  öznellik  

kazanır. Kişilikte  meydana  gelen  değişiklikler  bireyin  davranışında da  
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değişikliklere  yol  açabileceğinden, atılgan  bireylerde  atılgan  davranış  gerçek  

anlamını  yitirmeden  bireyden  bireye  farklı  davranış  biçimi  olarak  ortaya  çıkar 

(Akt: Kaya, 2001; s. 10). 

Delameter  ve  McNamara (1985), atılganlık  kavramı  ile  ilgili  yapılan  

çalışmalar  incelendiğinde  özsaygı, özgüven, kendini  kabul  düzeyi, kişilerarası  

ilişkiler  ve  bireysel  memnuniyet  durumunun  sosyal  becerilerde  bireye  atılgan  

davranma  yönünde  katkı  sağladığına  ilişkin  ortak  görüş  dikkat  çekmektedir. Pek  

çok  araştırma  atılganlığın  önemli  bir  sosyal  beceri  olduğunu  göstermiştir (Akt: 

Kaya, 2001; s. 11). 

Anne-babanın  çocukla  ilişkisi  üzerinde  yapılmış  birçok  araştırma  ve  

yazılı  birçok  kaynak  vardır. Bu  araştırmalarda  vurgulanan  genel  fikirlere  göre, 

ebeveynin  özellikle  annenin  çocukla  olan  etkileşimi, çocuğun  fiziksel, duygusal, 

sosyal  ve  zihinsel  gelişiminin  ve  kişiliğinin  ortaya  çıkmasının  yapı  taşlarını  

oluşturmaktadır. Annenin  çocuğu  ile  geçirdiği  zamanın  fazlalığı  ve  babaya  göre  

çocuğuna  daha  yakın  olması,  annenin  tutumlarının  çocuğu, babaya  göre  daha  

fazla  etkilemesine  neden  olmaktadır  ve  anne  tutumlarının  çocuk  üzerindeki  

önemini  artırmaktadır. 

Çocuk  yetiştirirken  ana-babaların  normal  davranmasını  engelleyen  tutum  

ve  davranışlarının  altında  yatan  belirsizliklerin  önemli  bir  sebebinin  de  kaygı  

olduğu  söylenebilir. Çünkü  kaygı  bir  kararsızlık  ve  belirsizlik  duygusu  olup  

korku  ve  geleceğe  yönelik  kötümser  beklentiyi  içeren, hoş  olmayan  bir  

duygudur. Annenin  çocuğunu  yetiştirirken  neyin  iyi, neyin  kötü  olduğu  

konusunda  bir  bilgiye  sahip  olmaması, onun  kararsız  olmasına, belirsizliğe  

düşmesine  yani  kaygılanmasına  neden  olabilir. 

Şehirleşme  süreci  içindeki  toplumumuzda, gittikçe  daha  çok  kadının  

çalışma  hayatına  atılması, eğitim  düzeyindeki  yükselmeler, televizyonun  yaygın  

şekilde  izlenmesinin  insanımızın  davranışlarında  yaptığı  yansımalar, aile  içindeki  

bireylerin  birbirlerine  karşı  tavır  alışlarında, kadının  ve  erkeğin  ailedeki  

rollerinde  ve  çocuğun  ele  alınış  biçiminde  farklılıklar  yaratmaktadır. Bu  bağlam  

içinde  ana-baba  tutumlarında da  bazı  değişiklikler  ortaya  çıkmaktadır. 
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Araştırma  sonuçları  ışığında, ana baba  tutumlarının, annenin  sürekli  kaygı  

halinin  çocukların  atılgan davranış  göstermesi  konusunda  ne  derece  etkili  

olacağı  ile  ilgili  anne  babalara  fikir  sağlayacağı  ve  bu  konuda  ortaya  çıkan  

problemlerin  çözümünde  fayda  sağlayacağı  düşünülmektedir.     
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BÖLÜM  II 

ARAŞTIRMANIN  KAVRAMSAL  VE KURAMSAL          

TEMELLERİ 

A) ATILGANLIK  

Atılganlık  kavramının  açıklanmasında  birçok  kuramsal  yaklaşımdan  

yararlanılabilir. Bu  yaklaşımların  atılganlık  kavramını  farklı  boyutlarıyla  

inceledikleri  ve  tek  bir  bakış  açısıyla  değerlendirmedikleri  dikkat  çekmektedir. 

Bu  nedenle  atılganlığın, tek  bir  kişilik  özelliği  olmaktan  çok  öğrenilmiş, duruma  

özel  bir  dizi  sözel  ve  sözel  olmayan  davranışlar  örüntüsü  olarak  formüle  

edilebileceği; çok  yönlülük  anlayışına  uygun  olarak  bazı  öğeleri  kapsayacağı  

belirtilmektedir. Bu  öğeler, bireyin  davranışsal, durumsal  ve  kişisel  ilişki  

boyutlarını  içermektedir (Tegin, 1990; s. 21). 

Atılganlığın  Tanımı  ve  Özellikleri 

Baer (1976) atılganlığı, bireyin  kendi  seçimlerini  yapması, kendisi  için  

uygun  bir  şekilde  ayağa  kalkması, “ben  varım”  diyebilmesi  ve  yaşam içinde  

aktif  yönelime  sahip  olması  şeklinde  tanımlamıştır (Akt: Kaya, 2001; s.12). 

Mauger  ve  Adkinson (1980)  atılganlığı, kişinin  insanlara  karşı  olumlu  

tutumlar  göstererek, onların  haklarını  gözönünde  bulundurarak  kendi  görüş  ve  

duygularını  ifade  etmesinden  ortaya  çıkan  davranış  biçimi  olarak  tanımlanmıştır 

(Akt: Kaya, 2001;s.12). 

Smith (1975)’ e göre atılganlık, bir  bireyin  herhangi  bir  insan  ilişkisine  

sağlıklı  katılımı  için  temel  bir  yaklaşımdır. Bu  yaklaşım  insanlar  arasında  

güven, sıcaklık, yakınlık, sevgi  ve  sevecenlik  gibi  bağların  oluşmasına  ve  

bireylerin  kendilerini  ifade  edebilmelerine  olanak  sağlayabilir 

(Akt:Gemi,1997;s.1). 
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Fensterheim ve Bear (1975) tarafından atılganlık, bireylerin  başkalarına  

saygılı  davranmalarının  yanında  duygu, inanç  ve  düşüncelerinin de  doğrudan  ve  

içten  anlatımını  içermektedir. Diğer  tanımlama  girişimlerinden  bazıları da  

atılganlığın  içe  vuruk  tanımlanması  ve  atılganlığa  özgü  tepki  görüntülerinin  

belirlenmesi  üzerinde  durulmuştur. Bireyin  ne  hissettiğini  bilmesinin  yeterli  

olmadığını, bireyin  aynı  zamanda  hislerini  açıkça  ifade  edebilmesi  gerektiği  

belirtilmiştir. Buna  göre  atılgan  davranış, bireyin  haklarına  sahip  çıkması  esasına  

dayanan  “duygusal  özgürlük” (emotional  freedom) ilkesi  ile açıklanmaktadır 

(Akt:Gemi,1997;s.2). 

Atılganlığın  günümüzde  kullanılan  tanımı  Alberti  ve  Emmons  tarafından  

yapılmıştır. Bu  tanıma  göre atılgan  davranış  biçimi  insan  ilişkilerinde  eşitliği  

gözetir  ve  gereksiz  endişelerden  arınmış  bir  şekilde, kişinin  kendi  çıkarları  

doğrultusunda  hareket  edebilmesini, kendisini  savunabilmesini, duygularını  

dürüstçe  ve  rahatlıkla  ifade  edebilmesini  ve  başkalarının  haklarını  çiğnemeden  

kendi  haklarını  kullanabilmesini  mümkün  kılar. Bu  tanımın  bütün  öğeleri  tekrar  

biraraya  getirilirse, atılgan  davranmanın  insanların  hayatındaki  diğer  insanlara da  

değer  veren  olumlu  davranışlar  bütünü  olduğu  görülür. Atılganlık  hem  kişinin  

hayatıyla  ilgili  kişisel  tatmin  duygusuna  hem de  başka  insanlarla  olan  

ilişkilerinin  niteliğine  olumlu  katkılarda  bulunur (Alberti ve Emmons, 1995;s. 42). 

 Langrish (1981)’ e göre atılganlık,  her  bireyin  temel  hakları  olduğu  

düşüncesine  dayanır  ve  atılgan  davranışın  amacı, bireyin  diğer  kişilerin  

haklarını  çiğnemeden  kendi  haklarını  kullanabilmesi  halidir (Akt: Saruhan, 

1996;s.5). Langrish (1981), bireyin  söz  konusu  haklarını  aşağıdaki  şekilde  

sıralamıştır : 

-Yanlışlıklar  yapabilme  hakkı (istem  dışı), 

-Kendisine  öncelik  tanıma  hakkı, 

-Diğer  insanların  ihtiyaçları  için  mümkün  olan  hakların  bireyin  kendisi  

için de  geçerli  olması, 

-Suçluluk  ve  bencillik  duygularına  kapılmadan  bireyin  isteyebilme  hakkı, 
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-Diğerlerinin  haklarını  çiğnemeden  kendini  ifade  edebilme  hakkı, 

-Bireyin  kendi  davranışlarının, düşüncelerinin  ve  duygularının  doğuracağı  

sonuçların  sorumluluğunu  alabilme  hakkı (Akt: Arı,1989; s. 48). 

Böylece  atılgan  davranış  biçimi  üzerinde  düşünüldüğünde  özet  olarak  

Deluty’ in (1985) tanımladığı  davranış  listesi  atılgan  davranışa  ilişkin  birçok  

bilgiyi  sunmaktadır. Bunlar: 

1. Bir  tartışmada  hiçbir  şekilde  saldırmaksızın  birinin  üstünlüğüne  saygı  

gösterme, 

2. Düşmanca  olmayan  bir  davranışla  haksız  bir  isteme  karşı  koyma, 

3. Kendi  istemlerini  yerine  getirmek  için  davranışta  bulunabilme, 

4. Övgüyü  kabul  etme  ve  övgüde  bulunabilme, 

5. Tahrik  ve  engellemeler  karşısında, tepkilerinde  zorlayıcı  ve  düşmanca  

olmayan  davranışlarla  duygu  ve  düşüncelerini  ifade  etme, 

6. Sosyal  bir  etkileşimi  uygun   biçimde  başlatma, sürdürme  ve  

sonlandırma, 

7. Kendisi  için  karar  verebilme, 

8. Kendisine  yöneltilen  eleştirileri  kabul  etme (Akt. Kaya, 2001; s.20). 

Jakubowski  ve  Spector (1973)’e göre atılgan  davranış  olumlu, uyumlu  ve  

sağlıklı  davranıştır. Atılganlık,  başkalarının  haklarını  küçük  görmeden  ve  

zedelemeden  kişinin  kendi  haklarını  koruması, düşünce, duygu  ve  inanışlarını  

doğrudan, dürüst  ve  uygun  yollarla  ifade  edebilmesidir (Akt: Gemi, 1997; s. 1). 

Rich  ve  Schroeder (1976)’ in belirttiğine  göre  atılgan  davranışın  dört  ayrı  

ve  özgün  tepki  örüntüsüne  ayrılabileceğini  öne  sürmektedir. Bunlar  “Hayır”  

diyebilme  yeteneği, bir  istekte  bulunabilme  yeteneği, olumlu  ve  olumsuz  

duyguları  ifade  edebilme  yeteneği, genel  tartışmaları  başlatabilme, sürdürebilme  

ve  sonuçlandırabilme  yeteneğidir.(Akt. Gemi, 1997; s. 2). 
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Atılgan  Kişilik 

Atılgan  kişilik  özelliği, toplum  ve  birey  açısından  istenen  ve  beklenen  

bir  özelliktir (İnceoğlu ve Aytar,1987;s.23). Bu  konudaki  çalışmalar  

incelendiğinde  atılgan  kişilik  özelliği  ile  kendini  gerçekleştirmekte  olan  

bireylerin  özelliklerinin  benzer  olduğu  görülmektedir. Kendini  gerçekleştirmekte  

olan  bireylerin  özellikleri  şöyle  sıralanmıştır: 

Kendini  gerçekleştirmekte  olan  birey  daha  yeterli  bir  kişiliğe  sahiptir; 

daha  verimlidir. Kim  olduğunu  gerçekçi  bir  gözle  algıladığı  gibi  kim  

olabileceği  hakkında  daha  tutarlı  bir  görüşe  sahiptir. Kendini  gerçekleştirmekte  

olan  birey  hem  kendisi  hem de  başkaları  hakkında  olumlu  görüşlere  sahiptir. 

İnsan  değerine  saygı  duyar, onları  benimser  ve  geliştirir. Kendini  

gerçekleştirmekte  olan  birey  zamanı  iyi  kullanır, geçmişten  daha  çok  geleceğe  

dönüktür, yaratıcıdır. Kendine  saygı  duyar  ve  kendini  olduğu  gibi  kabul  eder, 

duygularını  açığa  vurmaktan  kaçınmaz. Kendini  gerçekleştirmekte  olan  birey  

değişmeye  ve  yeni  yaşantılara  açıktır (Kepçeoğlu, 2001; s.15). 

İnsanların  sahip  oldukları  birtakım  kişisel  özellikler  bulunmaktadır. Bu  

kişisel  özelliklerin  bazıları  eğilim  olarak  doğuştan  gelmektedir. Bazılarıysa, 

sonradan  öğrenilir. İşte  atılganlık da  hem  doğuştan  gelen  özellikleri, hem de  

sonradan  öğrenmeyle  elde  edilen  nitelikleri  içinde  taşıyabilir. Dolayısıyla  

atılganlık  eğilimi  olan  kişiler, bu  özelliği  daha  çabuk  uygular  ya da  daha  çabuk  

öğrenir. Atılganlığın öğrenme  boyutunu da  atılganlık  becerisi  oluşturur. Atılganlık  

becerisi  öğretilir; bu, atılganlık  eğilimi  olanlarda  daha  kolay  olur (Alberti ve  

Emmons, 1995; s. 46).  

Bireylerin  toplumsal  yaşamlarında  başarılı  olmaları  daha  etkili  iletişim  

becerileri  kazanmalarına  sağlar, daha  etkili  iletişim  becerileri de  başarıya  

götürür. Atılganlık  ile  desteği  içe  alma, tam  işlerlik, içten  denetimlilik, yeterli  

kişilik, kendini  gerçekleştirme  kavramları  yakından  ilgilidir. Bir  başka  deyişle  

atılgan  olan  kişi, kendini  gerçekleştiren, desteği  içten  alan, içten  denetimli, yeterli  

kişi  ile  benzer  özellikleri  taşımaktadır. ( Acar ve Whirter, 2000; s. 144). 
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Voltan (1980), “İçten  geldiği  gibi  davranabilme, otonomiye  önem  verme, 

genel  olarak  insanlara  sempati  ve  sevgi  duyabilme, demokratik  bir  kişilik  

yapısına  sahip  olabilme, doğayı, kendini  ve  diğer  insanları  kabul  etme” gibi  

özellikleri Maslow’ un  kendini  gerçekleştiren  kişinin  özellikleri  ile  atılgan  

bireylerin  özellikleri  arasında  ortak  olan  özellikler  olarak  sıralamıştır (Akt: 

Uğurluoğlu, 1996; s.17). 

Atılgan  olan  bireyler  içlerinden  geldiği  gibi  normal  bir  akıcılıkta  

sorunları  hakkında  konuşabilir, kendi  duygu  ve  düşüncelerini  rahatlıkla  ifade  

edebilirler. Örneğin,  atılgan  bir  birey  ders  çalışması  gerekirken, arkadaşının  

telefonda  “Sana  geleceğim”  demesine  karşılık, “Bugün  ders  çalışmam  gerekiyor, 

başka  bir  zaman  gelsen  daha  iyi  olur” şeklinde  yanıt  verebilir. 

Fensterheim  ve  Baer (1975), atılgan  olan  bireylerin  dört  temel  

özelliğinden  söz  etmektedirler. Bu  özellikler  şöyle  özetlenebilir : 

a)  Atılgan  kişi, kendini  ortaya  koymada  kendisini  bağımsız  hisseder. Söz  

ve  davranımları  ile de “Bu  benim, bunlar  benim  düşündüklerim, hissettiklerim  ve  

istediklerimdir”  diyebilen  kişidir. Örneğin, annesi  genç  kızına, “Dün  akşam da  

geç  kaldın, gece  yarısına  kadar  sana  telefon  ettim; seni  bulamadım”  dediğinde  

genç  kız, “Evet  doğru  anneciğim, dün  akşam  yine  geç  kaldım”  şeklinde  yanıt  

vererek  kendi  gerçek  ve  samimi  duygu  ve  düşüncesini  ifade  edebilir. 

b) Atılgan  kişilikte, farklı  düzeylerdeki  insanlarla, yabancılarla, arkadaşlarla  

ve  aile  içindeki  bireylerle  etkin  iletişim  kurabilme  başlıca  özelliklerdendir. 

c)  Atılgan  kişi  yaşamını  yönlendirmede  aktif  bir  rol  oynar. İstediğini  

elde  etmek  için  çaba  sarfeder. Pasif  bir  kişinin  yaptığı  gibi  isteklerinin  

gerçekleşmesini  beklemez; onları  gayret  ve  çabasıyla  gerçekleştirmeye  çalışır. 

d)  Kişi  kendisine  saygı  duyabileceği  biçimde  davranır. Her  zaman  

kazanamayabileceğinin de  farkındadır  ve  kısıtlılıkları  olduğunu  kabul  eder (Akt: 

Gemi, 1997; s. 4). 

Smith (1975)’e göre atılgan  olarak  tanımlanabilecek  birey, çevre  ile  etkili, 

sağlıklı  ve  uyumlu  bir  etkileşim  içine  girebilirken  kendinden  ne  fazla  ödün  
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verir  ne de  başkalarının  hakkını  çiğnemeye  yeltenir. Oysa  atılgan  olmayan  

bireylerde  güven  kuşkuya, sevecenlik  hor  görmeye  kolaylıkla  dönüşebilir. 

Sıcaklık  ve  yakınlık  duyguları  ise  tümüyle  yitirilebilir. Atılgan  olmayan  bireyler  

gereksinimlerini  tam  olarak  karşılayamazlar; bunun  sonucu  olarak da  çeşitli  

psikolojik, sosyal  ve  fizyolojik  doyumsuzluklar  ortaya  çıkabilir (Akt: 

Gemi,1997;s. 2). Voltan (1980), atılganlığı  iddialı, girişken, kendini  ortaya  koyan  

sözcükleriyle  tanımlamaya  çalışmıştır (Akt: Örgün, 2000; s. 33). 

Liberman  ve  ark.(1978), atılganlıktan  yabancı  kaynaklarda  kişisel  etkililik 

(Personel Effectiveness) olarak da  söz  edildiğini  belirtmektedirler (Akt: Acar  ve  

Whirter, 1998; s. 144). Bir  başka  deyişle, atılgan  olan  birey  çevresiyle  daha  etkili  

bir  iletişim  kurar, bu  nedenle de  çevreyle  daha  sağlıklı  bir  uyum  içerisindedir; 

ne  kendinden  ödün  verir  ne de  başkalarının  hakkını  çiğnemeye  yönelir. Ayrıca  

atılgan  insan  çevresindekileri  över  ve  çevreden  iletilen  övgüleri de  rahatlıkla  

alır. Bu  işi  yaparken  sıkılganlık  göstermez (Acar ve Whirter, 2000; s. 144). 

Waksman (1984)’e göre, insanoğlu  sosyal  bir  varlık  olduğuna  göre, 

sağlıklı  kişilerarası  ilişkilere  sahip  olması  için  uygun  sosyal  becerilere  

gereksinim  duyar. Atılganlık, kişiler arası  kaygıyı  alt eden  ve  olumlu, üretken  

iletişimi  artıran  becerilerden  biridir (Akt: Örgün, 2000; s. 33). 

Atılgan, Çekingen  ve  Saldırgan  Davranışlar  

İnsanların  gereksinimlerini  karşılamak  için  kullandıkları  değişik  iletişim  

biçimleri  onların  davranış  örüntüsünü  oluşturur (Acar  ve  Whirter, 2000; ss. 143). 

Bazı  bireyler  çekingendirler, amaçlarına  ulaşamazlar, gereksinimlerini  

karşılamakta  güçlük  çekerler. Bu  nedenle de  çoğu  kez  ya  öfkeyle  ya da  

yetersizlik  kavgasıyla  doludurlar. Bazılarıysa  çevreyle  ilişkilerinde  

saldırgandırlar; yani  istedikleri  amaçlara  ulaşmak, gereksinimlerini  karşılamak  

için  başkalarını  küçük  görme, dikkate  almama  eğilimi  gösterirler. Gerek  

saldırganca  davranmanın  gerekse  çekingen  olmanın  olumsuz  sonuçları  vardır. 

Saldırgan  olan  birey  belki  o  an  için  gereksinimlerini  karşılar, ancak  çevrede  

istenmeyen  bir  kişi  durumuna  düşebilir. Çekingen  birey  ise  gereksinimlerini  tam  

olarak  karşılayamamakta  ve  bunun  sonucu  olarak  bu  kişilerde  psiko-sosyal  



 

 20

hatta  fizyolojik  doyumsuzluklar  ortaya  çıkmaktadır(Alberti ve Emmons,1995; 

s.46). 

Saldırganlık 

Baer (1976), saldırganlığı  şöyle  tanımlamıştır : Saldırganlık, diğer  insanlara  

karşı  onların  değerini  azaltmaya  yönelik  bir  harekettir. Saldırgan  birey, kendi  

hakkı  için  başkalarının  haklarını  çiğneyerek, onlara  kasıtlı  acı  vererek, 

cezalandırarak  başarı  elde  eden, başkalarının  harcanmasıyla  kendini  yükselten  

bireydir. Saldırgan  davranışın  amacı  aşağılamak, baskın  olmak  ya da  kendi  

gerçek  duygularını  düşüncelerini  bastırarak  diğer  bir  insanı  küçük  göstermektir 

(Akt: Kaya, 2001; s. 20).  

Saldırgan  olmak, kişinin  kendini  korumak  adına, başkalarının  haklarına  

zarar  verecek  biçimde  davranmaktır. Saldırgan  davranış, genelde  cezalandırıcı, 

düşmancıl, suçlayıcı  ve  aşırı  talepkardır. Saldırganlık  doğrudan  ifade  edildiğinde  

tehdit  edici  olabilir  ve  hatta  fiziksel  bir  saldırı  bile  içerebilir. Dolaylı  yolla  

ifade  edildiğinde  ise, alaycılık, dedikoduculuk  şeklinde  ortaya  çıkabilir 

(odgm.bilkent.edu.tr). 

Fray  ve  Mark (1987) tarafından atılganlık, karşı  tarafın  ve  çevrenin  

engellemesine  rağmen, istenen  amaca  ulaşıncaya  kadar  sürdürülen  davranışlar  

bütünü  olarak  kavramlaştırabilir. Atılgan  kişinin  bu  tutumu  diğer  insanlara  karşı  

olumlu  bir  tutumdur. Saldırgan  davranış  ise  diğer  insanlara  karşı  düşmanlık  

duyguları  ve  tutumları olarak  ortaya  çıkar, saldırgan  kişinin  amacı diğer  

insanlara  saldırmak  ve  onların  üzerinde  güç  kullanmaktır(Akt: Saruhan,1996;s.6). 

Bandura (1973) saldırganlığı, doğrudan  ya da  araçsal  nedenlere  bağlı  

olarak, kültürel  ortam  tarafından  saldırganca  kabul  edilen  kişisel  acı  ve  maddi  

zarar  sonucu  doğuran  davranışlar  olarak  tanımlamaktadır(Akt:Ankay,1992; 

s.140). 

Engellenme  duygusuna  yapılan  en  tipik  davranışlardan  biri  

saldırganlıktır. Bireyi  engelleyen  olay  ya da  kişi,  gücünün  dışında  ise 

engellenme  sonucu  ortaya  çıkan  kızgınlık  yer  değiştirir  ve  gücünün  yettiği  kişi  



 

 21

ve  nesnelere  yönelir (Cüceloğlu, 1997; s.316). Dolard  ve  ark. (1939)’a göre, 

ebeveyni  tarafından  sert  ve  engelleyici  biçimde  yetiştirilen  çocuklar  birtakım  

ihtiyaçlarını  bastırdıklarından  dolayı  çevrelerine  karşı  saldırgan  tutumlar  

gösterirler. Ergenin  saldırgan  davranışını  “Engellenme  Saldırganlık  Teorisi 

(Frustration-Agression  Theory)” ne  göre,  “saldırgan  bir  davranışın  ortaya  çıkışı  

her  zaman  engellenmenin  varlığını  önceden  varsayar  ve  tersine  engellenmenin  

varlığı  her  zaman  bir  saldırganlık  biçimine  yol  açar”  şeklinde  açıklamak  

mümkündür (Akt: Kaya, 2001; s. 21). 

Çoğu  bilim  adamı  saldırganlığın  doğuştan  getirilmiş  bir  davranış  

olduğunu  ileri  sürmüştür. Freud, saldırgan  davranışın  ifade  edilmediği  takdirde  

belirli  türden  bir  enerji  olarak  kişinin  içinde  kalacağını  savunmuş  ve  birçok  

davranış  bozukluğunun, doğal  ifadesini  bulamamış  saldırganlık  eğiliminden  

kaynaklandığını  ifade  etmiştir (Cüceloğlu, 1997; s. 314).  

Psikologların  hemen  hemen  tümü, insanlarda  saldırganlığın  yalnız  

doğuştan  gelen  faktörlere  indirgenemeyeceğini, öğrenmenin  saldırganlık  

davranışının  türü  ve  miktarı  üzerinde  önemli  bir  etkisi  olduğunu  savunur. 

Psikologların  bu  görüşü  kabul  etmelerinin  temelinde  deneysel  çalışmalar  yatar 

(Cüceloğlu, 1997; s. 314). Bandura (1973)  üç  grup  çocuk  üzerinde  yapılan  bir  

denemenin  sonuçlarını  değerlendirildiğinde, öğrenmenin  etkisini  görmüştür. 

Çocukların  çevrelerinde  gördükleri  davranışları  model  olarak  aldıkları  ve  model  

çerçevesinde  hareket  ettikleri  bu  tip  deneylerde  gözlenmiştir (Akt: Cüceloğlu, 

1997; s. 314). Bandura’ ya  göre  çocukların  saldırgan  davranışları, ana-babaları  

tarafından  pekiştirilirse, saldırganlık  sosyal  öğrenme  yoluyla  genellenebilir 

(Ankay,1992;s.144). Bandura (1973), uygun  alternatif  tepki  vermeyi  öğrenemeyen  

bireylerin  sıklıkla  belirli  durumlarda  saldırgan  davrandıklarını  ileri  sürmüştür 

(Akt.Kaya, 2001;s.21). 

Geçtan (1974)’a göre, Erich Fromm  “İnsan  Yıkıcılığının  Anatomisi”  adlı  

kitabında, saldırganlığın  içgüdü  ya da  koşullanma  ürünü  olduğu  hakkındaki  

görüşleri  eleştirerek her  iki  tür  saldırganlığa da  yer  vermiştir. Ancak  içgüdü  

olarak  kabul  edilen  zararsız  saldırganlık, hayvanlarda  ve  insanlarda  yiyecek  ve  
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korunma  gereksinimi  nedeniyle  vardır. Yıkıcı  saldırganlık  ise  yalnız  insanda  

vardır  ve  aç gözlülüğün  ürünüdür (Akt: Ankay, 1992; s. 147). 

Saldırgan  kişi, temelde  güvensizdir. Çevreden  iyi  bir  davranış  

beklemediği  için  ilk  tepkisi  saldırmak  olur. Başkaları  saldırmadan  ilk  saldırıyı  

kendisi  yapar. Kendi  görmediği  hoşgörüyü, başkasına  gösteremez. Saldırgan  kişi  

aynı  zamanda  doyumsuz  ve  sevilmediğine  inanan  kişidir. Başka  bir  deyişle, 

özsaygısı  azdır (Yörükoğlu, 1980; s. 261). 

Çevre  faktörleri  içinde  özellikle  aile  eğitiminin  yanlışlığı, saldırganlığı  

olumsuz  yönde  etkilemektedir (Ankay, 1992; s. 146). Ana-baba  tutumunun  çok  

sert  ve  hoşgörüsüz  olduğu  evlerde  çocuk, biriken  öfkesini  ev  dışında  açığa  

vurur. Ya da  evdeki  eğitim  çok  tutarsızdır. Çocuk  neyin  doğru, neyin  yanlış  

olduğunu  öğrenmekte  güçlük  çeker. Bu  nedenle  toplumsal  kuralları  

benimseyemez. Gevşek  disiplinle  yetişmiş  bir  çocuk da  saldırgan  olabilir. 

Kendisine  sınır  konmadığı  için  kurallara  uymak  yerine  herkesin  kendine  

uymasını  bekler. Aile  ortamının  sağlıksız  oluşu, daha  çok  küçük  yaştan, çocuğun  

saldırgan  tutumu  benimsemesine  yol  açar (Yörükoğlu, 1980; s. 262). 

Deluty (1985), saldırgan  davranış  özelliklerini  aşağıdaki  gibi  incelemiştir; 

1. Fiziksel  saldırı (vurma, ısırma, itme), 

2. Sözel  saldırı (alay  etme, şaka vs.), 

3. Başkalarına  uygun  olmayan  jestlerde  bulunma, 

4. Başkasının  adına  karar  verme, 

5. Bir  tartışmada  birinin  güçsüzlüğünden  yararlanarak  ezmeye  çalışmak, 

6. Diğer  insanlara  emir  verir  gibi  konuşmak, 

7. Gereksiz  ve  uygunsuz  istemlerde  bulunma, 

8. Uygunsuz  zamanlarda  yüksek  sesle  konuşmak, çığlık  atmak (Akt: 

Kaya, 2001; s. 22). 
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Çekingenlik 

Çekingen  davranış (non-assertive behavior); kişinin  kendi  haklarından  

vazgeçmesi, diğer  bir  ifadeyle  kişinin  kendi  haklarını  elde  etmekten  

kaçınmasıdır (Arı, 1989; s. 48). Webster  çekingenliği,  başkaları  karşısında  rahat  

olamamak  olarak  tanımlamıştır. Oxford  İngilizce  sözlüğüne  göre, “ilişkiye  

girmede  zorluk, korkaklık  nedeniyle  ihtiyatlı  davranma  ve  güvenememe”  olarak  

tanımlanmıştır (Kaya, 2001; s. 22). 

Zimbardo  ve  Radl  tarafından  1979’ da  çekingenlik  kavramı  literatüre  

“atılgan  davranamama”  anlamı  ile  geçmiştir (Akt: Kaya, 2001; s. 22).Atılgan  

davranmamak  kişinin  kendisini  ve  kendi  yasal  haklarını  kollamamak  demektir. 

Kendini  ifade  ederken  açık  konuşamamak  ya da  ne  istediğini  oldukça  dolaylı, 

anlaşılmaz  bir  biçimde  dile  getirmektir. (Acar ve Whirter, 2000; s. 144). 

Deluty (1979)’ e  göre  çekingenlik  ya da  boyun  eğici  tepki,  düşmanca  ve  

zorlayıcı  olmama, başkalarının  gücünü, otorite  ve  duygularını  dikkate  alırken  

kendi  düşünce  ve  duygularını  inkar  etme  ve  savunmama  şeklinde  tanımlar 

(Akt: Örgün, 2000; s. 35). 

Fensterheim  ve  Baer (1975), yaptıkları  araştırmalar  sonucunda  atılganlıkla  

ilgili  sorunları  olan  bireyleri  çeşitli  kategorilere  ayırmışlardır. Buna  göre  

çekingen  bireyden  “kendisi  ile  iletişim  kurulmasına  izin  verir, ancak  kendisi  

pek  konuşmaz ; çoğu  zaman  pasif  kalır.” şeklinde  bahsetmişlerdir (Akt: Gemi, 

1997; s. 5). 

Deluty (1985)’ nin  davranış  listesinde  çekingenliğe  ilişkin  olarak  

aşağıdaki  davranış  biçimleri  üzerinde  durulmuştur : 

1. İsteklerini  ifade  etmeyi  becerememek, 

2. Makul  olmayan  istekleri  reddedebilmeyi  becerememek, 

3. Uygun  olmayan  davranışlara  objektif  biçimde  bakmayı  başaramamak, 

4. Eleştirilere  karşı  duyarlı  olup  tepki  göstermek, 
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5. Yersiz  ağlama, 

6. Duygu  ve  heyecanlarını  açıklamada  güçlük  çekme, 

7. Kendisi  için  diğer  insanların  karar  vermesine  izin  verme (Akt: Kaya, 

2001; s. 23). 

Yapılan  araştırmalar  çekingenliğin, ailenin  baskıcı  yetiştirme  tutumları, 

bireyin  engellenmesi  ve  sevgi  duygusunun  doyurulmaması  gibi  nedenlerle  

oluştuğunu  göstermektedir (Öz, 2003; s. 84). Yine  yapılan  araştırmalar, otoriter  

tutum  altında  büyütülen  çocuklar,  düşünmeden  itaat  etmek  ve  bağımlılığın  yanı 

sıra, güvensiz, çekingen  ve  utangaç  bir yapıya  neden  olur (Özgüven, 2001; s.197). 

Otoriter  tutumda  sevginin  esirgenmesi  ve  sık  uygulanan  ceza, çocuğun  kendine  

olan  güven  duygusunun  gelişmesini  engelleyerek  çekingen, pasif  bir  kişilik  

geliştirmesine  neden  olabilir (Çağdaş, 2002; s. 151).  

Aşırı  koruyucu  tutumla  yetiştirilen  çocuklar  kendi  başlarına  karar  

vermekten  aciz, sormadan  bir şey  yapamayan,  girişim  yeteneğinden  yoksun  bir  

kişilik  geliştirirler. Bu  bireyler  kendi  kendilerini  korumayı  öğrenemedikleri  için  

savunmasız, çabuk  uyum  gösteren, utangaç, çekingen  bir  kimlik  geliştirmeye  

yönelirler (Çağdaş, 2002; s.147). Aşırı  himayeci  bir  tutumla  yetiştirilen  çocuklara, 

aile  içinde  devamlı  himayeye  muhtaçlarmış  gibi  davranılır. Çocuk  ergenlik  

çağını  geçse de  ona  kendi  kararlarını  vermesi  için  yeterli  zemin  hazırlanmaz. 

Bu  ailede  bazen  çocuğun (ergenin)  arzularına  rağmen  çocuk  adına  bazı  kararlar  

alınır  ve  anne-babanın  buna  hakkı  olduğu  savunulur. Böyle  bir  tutumla  

yetiştirilen  çocukların  yeterince  girişimci  olmadıkları, bağımsız  davranamadıkları  

belirtilmektedir (Kulaksızoğlu, 2004; s.120). 

Bireylerin  sosyal  yaşamda  başarılı  olanları  onların  etkili  iletişim  

becerilerini  kazanmalarıyla  gerçekleşir. Ayrıca  sosyal  becerilerin  gelişmesi, 

insanların  ilgilendikleri  şeylere  daha  çabuk  ulaşma, fırsatları  değerlendirme  ve  

duygusal  olarak  çevreye  uyum  sağlamalarına  yardımcı  olur (Acar ve Whirter, 

2000; s.144). 
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Sözü  edilen  birbirinin  karşıtı  iki  özellik  olarak  çekingenlik  ve  

saldırganlığın  yanı sıra  kişiler  arası  davranış  ve  tutum  örüntülerinden  biri  olan  

atılganlık (assertiveness), başkalarını küçük görmeden, onların  haklarını  

yadsımadan  kişinin  kendi  haklarını  koruyabilme  yolu  olarak  geliştirilen  bir  

çeşit  kişiler  arası  ilişkiler  biçimi  olarak  betimlenir (Alberti ve Emmons, 1995; 

s.46). Jakubowsky-Specter (1973) atılganlığın, bireylerin  başkalarına  saygılı  

davranmaları  kadar  duygu, inanç, düşüncelerinin de  doğrudan  ve  içten  anlatımını  

içermekte  olduğunu  belirtmektedir. Wolpe (1973), atılgan davranışın  kaygı  dışında  

tüm  duyguların, diğerlerine  uygun  bir  biçimde  iletimi  olduğunu  açıklamıştır 

(Akt: Acar ve Whirter,1998; s.144). Bundan  anlaşılacağı  gibi  atılgan  olan  insan, 

ne  saldırgan  bireyler  gibi  çevresindekileri  kırar, küçük  düşürür  ne de  çekingen  

bireyler  gibi  kendini  küçük  görür. ( Acar  ve Whirter  2000; s. 144). 

Tabloda  görüldüğü  gibi, atılgan  olmayan  gönderici  kendini  ifade  etme  

hakkını  inkar  etmekte  ve  duygularını  göstermekte  tutuk  davranmaktadır. Bu  

kişiler, başkalarının  kendileri  için  seçim  yapmasına  izin  verdikleri  için  

kendilerini  sık  sık  kırılmış  ve  endişeli  hissederler  ve  nadiren  arzu  ettikleri  

hedeflere  ulaşırlar. (Alberti ve Emmons, 1995; s.44). 

Kendini  ifade  etme  arzusunun  kuvveti  nedeni  ile  saldırganlığını  uç  

noktalara  vardıran  kişi  hedeflerine,  başka  insanları  harcayarak  ulaşır. Bu  şekilde  

davranan  kişi  kendine  öncelik  tanıyor  ve  kendini  ifade  ediyor  olsa  bile, 

insanlara  seçim  hakkı  tanımadığı  ve  onları  değersiz  gördüğü  için  insanları  kırar  

ve  üzer. Saldırgan  davranışlar  alıcının  kendisini  önemsiz  ve  incinmiş  

hissetmesine  yol  açar. Karşıdaki  kişi  kendisine  hak  tanımadığı  için  alıcı  kendini  

kırılmış, aşağılanmış  hisseder  ve  savunma  yapma  gereği  duyar. Tabi ki, söz  

konusu  durumla  ilgili  hedeflerine de  ulaşamaz. Saldırgan  davranışların  

göndericisi  hedeflerine  ulaşabilir  ama  bu  arada  acı  ve  hayal  kırıklığına  neden  

olur  ve  bunlar  daha  sonra  ona  intikam  olarak  geri  dönebilir(Alberti ve Emmons, 

1995; s.44). 
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Şekil  1: 

Atılgan, Saldırgan  ve  Atılgan  Olmayan  Davranış  Arasındaki  Farklar 

 

 

      Atılganca  Olmayan                  Saldırgan                                 Atılgan   
      Davranış                                     Davranış                                  Davranış 
 
      Gönderici                                   Gönderici                                 Gönderici 
   
     Kendini  inkar  eder .                    Başkalarını  hiçe                      Kendini  düşünür. 
                                                           sayarak  kendini 
                                                           düşünür. 
     
     Tutuk                                                                                                Kendini ifade eder. 
 
     Kırılmış, endişeli                         Kendini ifade eder                    Kendini iyi hisseder. 
 
     Başkalarının  onun                      Başkaları  için                           Kendisi için seçim                
     adına  seçim                                 seçim yapar.                              yapar. 
     yapmasına izin verir. 
 
     Arzu ettiği hedefe                       Arzu ettiği hedefe                     Arzu ettiği hedefe 
     ulaşamaz.                                    başkalarını                                 ulaşabilir. 
                                                         kırarak ulaşır. 
 
 
     Alıcı                                            Alıcı                                           Alıcı 
 
     Suçlu ya da öfkeli                       Kendini inkar eder .                    Kendini düşünür. 
 
     Göndericiyi küçümser .              Kırılmış, küçük                           Kendini ifade eder. 
                                                        düşürülmüş hisseder, 
                                                         savunmaya geçer. 
 
     Göndericiyi  harcama                Arzu ettiği hedefe                       Arzu ettiği hedefe  
     pahasına arzu ettiği                    ulaşamaz.                                    ulaşabilir. 
     hedefe ulaşır. 

 

Aynı  durumda  atılgan  davranan bir  gönderici  kendini  düşünür, 

duygularını  dürüstçe  ifade  eder  ve  genellikle  hedefine  ulaşır. Kişi  eğer  nasıl  

davranacağını  kendisi  seçerse, hedeflerine  ulaşamasa  bile  atılgan  davranmış  

olduğu  için  kendisini  iyi  hisseder. (Alberti ve Emmons, 1995; s.44).  
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Atılgan  olmayan  davranışlar  alıcıda, anlayıştan  zihin  karışıklığına  ve  

göndericiyi  itici  ve  değersiz  bulmaya  kadar  değişkenlik  gösteren  bir  dizi  

duyguya  yol  açarlar. Alıcı, göndericinin  pahasına  hedeflerine  ulaşmış  olmaktan  

dolayı  suçluluk  veya  öfke de  duyabilir. Saldırgan  davranışların  alıcıları  ise  

kendilerini  daha  çok  kırılmış  ve  incinmiş  hissederler  ve  savunmaya  geçerler, 

hatta  kendileri de  saldırganlaşırlar. Buna  karşılık, atılganlık  her  iki  tarafın da  öz-

değer  duygularını  kuvvetlendirir, her  iki  tarafa da  kendini  ifade  ve  hedeflerine  

ulaşma  imkanı  sağlar. (Alberti ve Emmons, 1995; s. 45). 

Özetle, atılgan  olmayan  davranış  biçiminde  gönderici  kendini  inkar  ettiği  

için  acı  çeker, saldırgan  davranışların  alıcısı (bazen  her  iki  taraf da) acı  çeker. 

Atılganlık  söz  konusu  olduğunda  ise  hiç  kimse  kırılmaz, acı  çekmez  ve  büyük  

bir  olasılıkla  her  iki  taraf da  başarıya  ulaşır (Alberti ve Emmons, 1995; s. 46). 

Atılgan  Davranış  Tarzının  Öğeleri 

Atılgan  davranış  tarzını  sistematik  olarak  inceleyen  birçok  davranış  

bilimcisi, atılganlık  eylemini  oluşturan  öğelerin  var  olduğu  sonucuna  

varmışlardır. Bu  öğeler  şöyle  sıralanabilir : 

           Gözle  İletişim : Bir  başka  insanla  konuşurken  kişinin  nereye  baktığı  çok  

önemlidir. (Alberti ve Emmons, 1995; s.63). Kişiyle  konuşurken, onunla  etkili  

iletişim  kurabilmek  ve  söylenilenlerin  içten  olduğunu  anlatabilmek  için,  o  

kişiye  doğrudan  doğruya  bakmak  gereklidir. Ancak  gözle  iletişim  kurmada  doz  

çok  önemlidir (Acar ve Whirter, 2000; s.145). Kişi  eğer  sürekli  başka  tarafa  

bakar  ya da  gözlerini  kaçırırsa  karşısındaki  onun  kendisine  güvenmediğini  veya  

ciddiye  alınmadığını  düşünür. Öte  yandan  karşıdaki  kişiyi  rahatsız  edercesine  

gözlerinin  içine  bakmak, hele  hele  Türk  toplumu  gibi  toplumlarda, saldırganca  

bir  davranış  olarak  nitelendirilebileceği  gibi, aynı  zamanda  gözünün  içine  

bakılan  kişi  kendini  kişisel  alanına  girilmiş  gibi  hissedebilir. Karşıdaki  insana, 

arada  bir  başka  tarafa da  bakarak, sakin  bir  şekilde  ve  gözleri  kaçırmadan  

bakmak  konuşmayı  özel  bir  hale  getirir; karşıdaki  insanla  ilgilenildiği  ve  ona  

saygı  duyulduğunu  gösterir  ve  söylenilmek  istenilen  şeyin  etkisini  artırır 

(Alberti ve Emmons,1995; s.63). 
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Vücudun  Duruşu : Kişiyle  konuşurken  doğrudan  doğruya  onun  yüzüne  

bakılır. Dik  oturulur, eğer  ayakta  duruluyorsa  dik  durulur. Onunla  ilgilenildiği  

ortaya  konur. Omuzları  büzüp  oturmak, daha  çok  çekingenliğin; dikkat  çekecek  

şekilde  arkaya  yaslanarak  oturmaksa  karşıdakinin  dikkate  alınmadığının  

ifadesidir (Acar ve Whirter, 2000; s.145). Ellerin  ve  ayakların  kavuşturulması  

ilginin  azaldığının  işaretleridir. Açık  beden  duruşu  ise,  kişinin  karşıdakinin  

söylediklerini  dinlemeye  ve  onunla  iletişime  hazır  olduğunu  gösterir (Egan, 

1975; ss.49). 

Jestler : Uygun  jestlerin  anlatılanlara  eşlik  etmesi  mesajı  daha  anlamlı  

kılar. Çok  fazla  el  kol  işaretleriyle  konuşmak  etkili  olmaz. Mesajı  alan  kişinin  

dikkatinin  dağılmasına  neden  olabilir. Ancak,  hiç  jest  kullanmamak mesajı  

tekdüze  hale  getirebilir (Acar ve Whirter, 2000; s.145). Doğal  bir  şekilde  yapılan  

el  ve  vücut  hareketleri (sinirli  ve  anlamsız  olmamaları  kaydıyla), aynı  zamanda  

konuşmacının  açık, kendine  güvenli  ve  spontan  olduğunu  gösterir (Alberti ve 

Emmons,1995; s.65) 

Yüz  İfadesi : Mesajın  etkili olması  için,  kişinin  yüzündeki  ifadenin de  

ona  uygun  olması  gerekir. Eğer  kişi  öfkesini  dile  getirmeye  çalışıyorsa  yüzünde  

gülümseyen  bir  ifade  olmaması, mesajın  daha  iyi  anlaşılmasını  sağlar. Atılgan  

olan  kişinin  duygularıyla  anlatımının, sözel  olan  mesajıyla  sözel  olmayan  

mesajının  bağdaşım  içinde  olması  gerekir (Alberti ve Emmons,1995; s.65) 

Ses  Tonu, İniş  ve  Çıkış, Yükseklik : Kişinin  sesini  kullanış  tarzı  

insanlarla  iletişiminin  önemli  bir  parçasıdır. İyi  ayarlanmış  ses  tonu  ikna  

edicidir (Alberti ve Emmons, 1995; s.64). Fısıltı  şeklinde, tek düze  bir  ses  

istenileni  anlatmaya  nasıl  yetmezse, bağırmak da  diğer  kişiyi  savunmaya  iter. 

Atılgan  olmak  istenildiğinde,  birey  ses  tonunu  iyi  ayarlamalıdır. Konuşurken, 

kendine  güvendiğini  ileten, ancak  üstünlük  kurmayan  bir  ses  tonu  ile  konuşmak  

gerekir (Acar ve Whirter, 2000; s.145). 

Zamanlama : Duraksama, atılganlığın  etkisini  azalttığından  genellikle  

kendiliğinden  anlatım  amaç  olmalıdır. Ancak  uygun  bir  zamanı  seçmede  yargı  

gereklidir. Örneğin  patrondan  bir şey  isterken  diğerlerinin  yanında  onunla  
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konuşmak, onu  savunmaya  itebilir. Bazen de  yalnızken ‘hayır’ diyebileceği  bir  

isteğe, başkalarının  yanında  ‘hayır’ diyemeyebilir (Acar ve Whirter, 2000; s. 146). 

Dinleme : Bu  davranış  öğesi  belki de  tanımlanması  ve  değiştirmesi  en  

zor  olan  öğedir, ancak  belki de  en  önemlisidir. Atılgan  dinleme  yapan  bir  insan, 

diğer  insanla  aktif  olarak  ilgilenir. Bu  dikkat  isteyen  bir şey  olmakla  birlikte  

dinleyen  kişinin,  göz  teması  kurmak  ve  bazı  el, vücut  hareketleri, örneğin  baş  

sallamak  dışında  bir  eylem  yapmasına  gerek  yoktur. Dinleyerek, diğer  insana  

saygı  belli  edilebilir. Atılgan  davranış  tarzının  diğer  öğeleri gibi  dinleme de  

öğrenilebilir  bir  beceridir. Çok  çaba  göstermeyi, sabırlı  olmayı  ve  diğer  

insanların da  kişiye  yardımcı  olmaya  istekli  olmalarını  gerektirir (Alberti ve 

Emmons, 1995; s.67). 

Düşünceler : Atılganlığın  doğrudan  gözlenmesi  mümkün  olmayan  bir  

öğesi de  düşünme  sürecidir (Alberti ve Emmons, 1995; s.67). Ellis  bu  süreci,     A-

B-C  şıklarına  indirgemiştir: (A) Harekete  geçiren  olaydır, bir  gerçeği  veya  

olayın  varlığını  veya  bir  kişinin  davranışını  veya  tutumunu  içerir; (B) Kişinin  A  

hakkındaki  inançlarından  ve  sözel  olarak  ifade  ettiklerinden  oluşur. (C)  Sonuç  

veya  bireyin  duygusal  tepkisidir, yanlış  olarak  doğrudan  A’ yı  izleyeceği  

varsayılmaktadır, mutluluk  veya  duygusal  rahatsızlık  olarak  ortaya  çıkar (Nelson, 

1982; s.50). 

Atılganlıkla  ilgili  doğru  düşünceler  geliştirmek  önemlidir. Düşünceler, 

inanışlar, yaklaşımlar  ve  duygular  davranışların  alt  yapısını  oluşturur. Atılgan  

eylem  gerektiren  her  yeni  duruma  tepki  verebilmek  için  kişinin  aklının  özgürce  

çalışabilmesi    gerekir. Yanlış  yaklaşımlar, inanışlar  ve  düşünceler  kişinin  elini, 

kolunu  bağlar  ve  onu  doğal  hareket  etmekten  alıkoyar (Alberti ve Emmons, 

1995; s.75). Bu  tür  düşünce  tarzının  en  büyük  dezavantajı, bunlara  insanın  

giderek  inanmaya  başlamasıdır. Kişinin  hayatında  olup  bitenler  hakkında  çarpık  

bir  görüşe  sahip  olmasının  çeşitli  nedenleri  olabilir. Bazen  kötü  olaylar  

tesadüfen  kişinin  başına  gelir  ve  o  kişide  kaderinin  böyle  olduğu  izlenimi  

uyandırır. Sonra  bu  düşünce  sabit  bir  fikir  haline  dönüşür  ve  geleceğe  ilişkin  

korkulan  şeyler  başına  gelmeye  başlar (Alberti ve Emmons, 1995; s.78). 
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Psikolog  Albert  Ellis  bunu, ‘felaketçilik’  olarak  adlandırır (Alberti ve 

Emmons, 1995; s.82). Ellis (1973), insanların  mantıksızlığı  nasıl  geliştirdiklerinden  

daha  çok  bunu  nasıl  korudukları  üzerinde  durmaktadır. İnsanlar  mantıksızlığa  

eğilimli  olarak  dünyaya  gelirler, bununla  beraber  bu  eğilimleri  çevreleri  

tarafından  beslenir; özellikle de  insanların  dış  etkilere  en  çok  yatkın  oldukları  

ilk  çocukluk  döneminde, insanların  temelde  etkilenmeye  çok  yatkın  varlıklar  

olduğunu  düşünmektedir, ancak  doğuştan  gelen  bireysel  farklılıkları da  kabul  

etmektedir. Çocuğun  daha  çok  çaresiz  olduğu  dönemde  uygun  olabilen  

mantıksız  düşünceler, çeşitli  nedenlerden  dolayı  kazanılmaktadır. Birincisi, çocuk  

özellikle  gelecekteki  doyumdan  daha  çok  şimdiki  doyumda  ısrar  ettiğinden  iyi  

düşünememektedir  ve  gerçek  korkularını  fantezi  korkularından  doğru  olarak  

ayırdedememektir. İkincisi, çocuk  başka  insanların  düşüncelerine  ve  planlarına  

bağımlıdır. Üçüncüsü, anne-babanın, aile  üyelerinin  mantıksız  eğilimleri, 

önyargıları, batıl  itikatları  vardır  ve  bunları  çocuğa  geçirmektedirler. 

Dördüncüsü, bu  süreç  tüm  medyanın  öğretileri  ile  yoğunlaştırılmaktadır (Akt: 

Nelson,1982; s.49).  Bu  inançlar, reddetme, reddedilme, korku  ve  hak etmediğimiz  

davranışlara  maruz  kalma  gibi  durumlara  yol  açabilirler. 

İçerik : Ne  söylenildiği  önemliyse de, nasıl  söylenildiği  yani  mesajın  

iletilme  biçimi  çok  daha  önemlidir. Bu  nedenle, mesajı  yollarken  karşıdaki  

kişiyi  savunmaya  itmeden, bireyin  kendini  ifade  etmesi  gerekmektedir. 

Diğerlerini  küçültmek  aşağılamak  gerekmez (saldırganlık). Duyguları  ifade  

ederek  daha  spontan  olunabilir (atılganlık) (Acar ve Whirter, 2000; s.146). 
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B) KAYGI 

Bireyin  temel  duygularından  biri  olarak  kabul  edilen  kaygı  genellikle  

üzüntü, sıkıntı, korku, acizlik, sonucu  bilememe  ve  yargılanma  gibi  bir  ya da  

birden  çok  duyguyu  içermektedir (Cüceloğlu, 1997; s.176). Diğer  yandan  kaygı, 

sorunun  ne  olduğunu  bilmeksizin  duyduğumuz  belli  belirsiz (vague)  bir  

korkudur (Morgan, 1974; s.228). Öner (1988)’e göre kaygı, insanın  varoluşundaki  

temel  duygulardan  biri  olup, çatışma  ve  engellenme  sonucu  meydana  gelmekte, 

çoğu  kez  nedeni  bilinmeyen  iç  gerginlik  ve  huzursuzluk  yaratmaktadır (Akt: 

Öğüt, 2000; s.1). 

 Kaygı; korku, endişe, gerginlik  gibi  subjektif  olarak  hissedilen  bir  

duygudur  ve  kişiliğin  bütünlüğünün  tehdit  edildiği  herhangi bir  durumda  ortaya  

çıkar. Yasaklanmış  cinsel  iç  güdülerin  ve  agresif  dürtülerin  bastırılması  

gerçekleşemediği  hallerde  sık  sık  yaşanan  kaygı  duygusu, meslek  

değişmelerinde, kişiler arası  ilişkilerde  ve  çevreye  uyum  sağlama  durumlarında  

da  görülür (Kozacıoğlu, 1986; s.5). 

Kaygı, kökenini  bireyin  çocukluk  yaşantılarından  alır. Bu  yaşantılar  

çocuğun  ana-babası  ve  öğretmenleri  gibi  yetişkinlerin  yanısıra, yaşıtlarıyla  olan  

ilişkilerini de  içerir. Kaygı, çocuğun  çevresinde  kaygılı  insanların  varlığı  ile  

gelişir. Kaygılı  bir  annenin  bakışları, ses  tonu  ve  genel  havası  çocuğu  etkisi  

altına  alır. Anneden  geçen  kaygı  sonucu  çocuk, zihninde  yeni  bağlantılar  

kurarak  çevresindeki  diğer  kişiler  ve  bazı  durumlar  karşısında da  kaygı  

duymaya  başlar (Geçtan, 1999; s. 87). 

Kaygı  ile  ilgili  kaynaklar, bilişsel  ve  öğrenme  yaklaşımlı  ve  bunların  

sentezi  denebilecek  kuramlar  olarak  özetlenmektedir. Kaygının  farklı  yanlarını  

vurgulayan  ve  tek  sistem  içinde  sentezini  iki  faktörlü  kuramında  gerçekleştiren  

Spielberger (1970), kaygı  kavramının  temelini  durumluk  ve  sürekli  kaygının  

oluşturduğunu  belirtmektedir (Akt: LeCompte ve  Öner, 1998; s.2). Spielberger 

(1966)’e göre, tehlikeli  koşulların  yarattığı   kaygı  türü  genellikle  her  bireyin  

yaşadığı  geçici, duruma  bağlı  bir  kaygıyı  oluşturur. Buna “durumluk  kaygı” denir 

(Akt: LeCompte  ve  Öner, 1998; s.1).  
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Spielberger (1966)’e göre, bazı  kişiler  sürekli  olarak  huzursuzluk  içinde  

yaşar. Genellikle  mutsuzdur. Doğrudan  doğruya  çevreden  gelen  tehlikelere  bağlı  

olmayan  bu  kaygı  türü  içten  kaynaklanır. Özdeğerlerinin  tehdit  edildiğini  

zannetmesi  ya da  içinde  bulunduğu  durumları  stresli  olarak  yorumlaması  sonucu  

birey  kaygı  duyar. Buna da  “sürekli  kaygı”  denir  (Akt: LeCompte  ve Öner, 

1998; s.1). Klinik  psikologlarına  ve  psikiatrlara  başvuran  hastaların  büyük  bir  

çoğunluğu  sürekli  kaygı  belirtilerinden  şikayetçidirler. Huzursuzluklarını  

gidermede, hafifletmede  ya da  kontrol  etmede  bu  hastaların  karşı  koyma  ya da  

başa çıkma (coping) becerileri  ya da  savunmaları  yetersizdir. (LeCompte  ve  Öner, 

1998; s.1). 

Tehlikeli  koşulların  yarattığı  korku  ve  tedirginlik, bireyin  yaşadığı  geçici  

ve  normal  bir  kaygı  olarak  kabul  edilir. Kişinin  o  anda  içinde  bulunduğu  

duruma  doğrudan  doğruya  bağlı  olmayan  sürekli  kaygı  ise  bir  kişilik  özelliğini  

belirler. Sürekli  kaygı, bireyleri  birbirinden  ayırdeden  bir  özelliktir. Kaygı  

yaşantılarındaki  bu  ayrımın  yapılması  Spielberger’ in  (1966)  İki  Faktörlü  Kaygı  

Kuramı  ile, kaygı  türlerinin  ölçülmesi  de  Spielberger  ve  arkadaşlarının (1970)  

Durumluk- Sürekli  Kaygı  envanteri  ile  mümkün  olmuştur (LeCompte  ve Öner, 

1998; s.1). 

Birbirinden  farklı  özellikleri  olan  durumluk  ve  sürekli  kaygı  anlayışı  

Cattel  ve  Scheier’ in (1958)  faktör  analizi  çalışmalarıyla  ilk  kez  ileri  sürülmüş, 

daha  sonraları da  Spielberger (1966) ve arkadaşlarının  çalışmaları  sonucu  

geliştirdikleri  İki  Faktörlü  Kaygı  Kuramının  özünü  oluşturmuştur. 

Durumluk  Kaygı (A-State) : Bireyin  içinde  bulunduğu  stresli (baskılı)  

durumdan  dolayı  hissettiği  subjektif  korkudur. Fizyolojik  olarak da  otonom  sinir  

sisteminde  meydana  gelen  bir  uyarılma  sonucu  terleme, sararma, kızarma  ve  

titreme  gibi  fiziksel  değişmeler, bireyin  gerilim  ve  huzursuzluk  duygularının  

göstergeleridir. Stresin  yoğun  olduğu  zamanlar  durumluk  kaygı  seviyesinde  

yükselme, stres  ortadan  kalkınca  düşme  olur (LeCompte  ve Öner, 1998; s.1). 

Sürekli  Kaygı (A-Trait) : Bireyin  kaygı  yaşantısına  olan  yatkınlığıdır. 

Buna  kişinin  içinde  bulunduğu  durumları  genellikle  stresli  olarak  algılama  ya 

da  stres  olarak  yorumlama  eğilimi de  denilebilir. Sürekli  kaygı, objektif  
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kriterlere  göre  nötr  olan  durumların  birey  tarafından  tehlikeli  ve  özünü  tehdit  

edici (küçültücü)  olarak  algılanması  sonucu  oluşan  hoşnutsuzluk  ve  mutsuzluk  

duygusudur. Bu  tür  kaygı  seviyesi  yüksek  olan  bireylerin  kolaylıkla  incindikleri  

ve  karamsarlığa  büründükleri  görülür. Bu  bireyler  durumluk  kaygıyı da  

diğerlerinden  daha  sık  ve  yoğun  bir  şekilde  yaşarlar (LeCompte ve 

Öner,1998;s.2). 

Kaygı, insanın  temel  duygularından  biri  olarak  kabul  edilmektedir. Genel  

olarak  tehlikeli  koşulların  yarattığı  kaygı  türü, geçici  ya da  duruma  bağlı  

kaygıdır. Bazı  insanlar  ise  sürekli  olarak  bu  duyguyu  yaşamakta  ve  huzursuzluk  

içinde  kıvranmaktadır. Doğrudan  doğruya  çevreden  gelen  tehlikelere  bağlı  

olmayan, içten  kaynaklanan  ve  kişiliğin  bir  özelliği  durumuna  gelen  bu  kaygı  

türüne  ise “Sürekli  kaygı” denmektedir. Kaygılı  insanların  kullandıkları  psikolojik  

savunma  mekanizmaları  iç  engellemelerin  oluşturduğu  kaygıyı  ancak  geçici  

olarak  azaltır. Kaygılı  insanların  belirgin  özelliklerinden  birisi, sürekli  olarak  

kendi  yazdıkları  kaygı  uyandırıcı  senaryolarla  uğraşmaları  ve  başkalarının  

sorunlarına  ilgisiz  kalmalarıdır. Bu  biçimde  işleyen  süreç  kaygılı  insanları  

zorunlu  olarak  ben  merkezci (egosantrik)  yapar. Kişi  sürekli  kendisiyle  

uğraşmak, kendisiyle  ilgilenmek  durumunda  olduğundan  başkalarıyla  sağlıklı  bir  

ilişki  ve  iletişim  kuramaz (Pişkin, 1989; s.777). 

Bilir (1978)’e göre, kaygının  kaynağını  stres  koşulları  oluşturmaktadır. 

Stres  ise, doğrudan  zedeleyici  ya da  ortadan  kaldırılmaz  ise  kalıcı  işlev  

aksamalarına  yol  açabilecek, içten  ve  dıştan  gelen  zorlayıcı  etmenler  olarak  

tanımlanmaktadır (Akt: Ulaşanel,1994; s.3). Stres  koşulları  ortadan  kalktığında, 

durumluk  kaygı  düzeyinde  azalma  olduğu, buna  karşın  koşulların  değişmesinin  

sürekli  kaygı  düzeyini  pek  etkilemediği  görülmüştür. Buna  göre, Levitt (1971) 

tarafından normal  kişiler  için “akut” (geçici, duruma  bağlı)  kaygının  çok  yoğun  

ve  kısa  süreli, “kronik” (sürekli)  kaygının  ise  nisbeten  daha  az  yoğunlukta  ve  

süresinin  belirsiz  olduğu  bulunmuştur (Akt: Ulaşanel, 1994; s.3). 

Hangi  biçimde  yaşanırsa  yaşansın  kaygı  ve  buna  eşlik  eden  çaresizlik  

duyguları, günlük  yaşamın  sorumluluklarını  üstlenebilmek  için  gerekli  beceri  

geliştirememiş  ve  gerçek  benliğine  yabancılaşmış  olmanın  belirtileridir. Bu  
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becerilerden  yoksun  bir  insan  hazırlıklı  olmadığı  bir  dünya  içinde  kendini  

güvensiz  ve  yetersiz  hisseder. Çocukluk  yıllarından  bu  yana  varolan  hafif  ve  

sürekli  kaygılar, günlük  yaşamda  ortaya  çıkan  yeni  durumların  yarattığı  ek  

zorlamalar  karşısında  yoğunlaşabilir. Bu  ise  çaresizliğinin  ve  denetiminde  

güçlük  çektiği  olumsuz  duygularının  daha da  pekiştirilmesine  neden  olur 

(Geçtan, 1999; s.95). 

KAYGI  İLE  İLGİLİ  KURAMLAR 

1. Freud’ un  Kaygı  Kuramı : Freud’ a  göre  anksiyete, fiziksel  ya da  

toplumsal  çevreden  gelen  tehlikelere  karşı  bireyi  uyarma, gerekli  uyumu  

sağlama  ve  yaşamı  sürdürebilme  işlevlerine  katkıda  bulunur. Ne  var  ki  

anksiyete, “nevrotik  anksiyete” de  olduğu  gibi, gerçek  dışı  ve  mantığa  aykırı  bir  

nitelik  alırsa, uyum  sağlamaya  yardımcı  olan  işlevini  yitirir  ve  normaldışı  

davranışların  kaynağı  olur (Geçtan, 2000; s.49). 

Freud  başlangıçta, ruhsal  bozuklukların  nedenlerini  araştırma  amacıyla  

anksiyete  olgusuna  ilgi  duymuştur. Freud’ a  göre, normal  insanın  yaşadığı  

anksiyete, nevrotik  anksiyeteden  yoğunluğu  bakımından  değil, niteliği  yönünden 

de  farklıdır. Günlük  yaşamda  herkesin  arada  bir  yaşadığı  anksiyete  ‘gerçekçi”  

anksiyetedir. Dış  dünyadaki  gerçek  nesnelerden  kaynaklanan  bu  duygu, “korku”  

duygusuyla  eş anlam  taşır. Gerçekçi  anksiyete, mantıklı  ve  anlaşılır  olmasıyla  

nevrotik  anksiyeteden  ayrılır. Bu  tür  anksiyete, beklenen  ya da  yaklaşan  bir  dış  

tehlikenin  algılanması  sonucu  geliştirilen  bir  tepkidir. Öte  yandan, hiçbir  nedene  

bağlantılı  olmayan  ya da  zararsız  bir  objeye  yönelik  bir  yılgı  tepkisi  

biçimindeki  nevrotik  anksiyete  her  zaman  mantık  dışıdır (Geçtan, 2000; s.49). 

İçgüdüsel  bir  dürtüye  eşlik  eden  bir  düşünce  ya da  istek, egonun  varlığı  

için  tehlikeli  görüldüğünde, ego  bu  isteğin  bilinç  düzeyinde  anlatım  bulmasını  

önleyerek  kendini  savunur. Tehlikeli  sayılan  ve  anksiyete  yaratabilecek  

nitelikteki  dürtülere  karşı  egonun  kullandığı  birincil  savunma  mekanizması  

baskıdır. Freud, anksiyeteyi  baskı  altında  tutulan  id  enerjisi  olarak  yorumlamıştır 

(Geçtan, 2000; s. 49). 
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Sonraki  yapıtlarında  Freud (1936), anksiyeteyi  oluşturan  spesifik  nedenleri  

tanımlamaya  çalışmıştır. Ortodoks  psikanalitik  kurama  göre, anksiyetenin  

gelişimsel  olarak  belirlenen birincil  anksiyete  ve  sonraki  anksiyeteler  olmak  

üzere iki  dönemi  vardır. Birincil  anksiyetenin  ilk  örneği (prototipi)  doğum  

olayıdır. Freud’ un  kendi  deyişiyle, “anksiyete  doğum  sürecinden  örneklenir”. 

Organizma  kapasitesini  aşan  sayıda  uyaranlar  karşısında  kaldığında  bir  sarsıntı  

geçirir. Doğum  anında  bebek, yeterli  savunması  olmaksızın  çok  sayıda  

uyaranlarla  karşılaşır  ve  bu  durumun  yarattığı  anksiyete, sonraki  yaşamdaki  

anksiyetelere  ilk  örnek  olur (Geçtan, 2000; s.50). 

Birincil  anksiyeteden, sonraki  yaşam  anksiyetelerine  geçiş, ruhsal  yapının  

ego, superego ve  id  süreçlerine  ayrımlaşarak  olgunlaşmasıyla  ilgilidir. Egonun  

belirlenmesiyle  insan  organizması, kendisini  iç  ve  dış  tehlikelere  karşı  

savunabileceği  bazı  yetenekler de  geliştirir. Yapısal  olarak  ele  alındığında  ego, 

anksiyete  yaşantısının  oluştuğu  yerdir (Geçtan, 2000; s.51). 

Ego  sürekli  olarak  üç  ayrı  tehlike  karşısındadır: (1) Engellenmeler  ve  dış  

dünyadan  gelebilecek  saldırılar. (2) İd’ in  içgüdüsel  ve  gerçek  dışı  istemleri.    

(3) Süperegonun  cezalandırılması. 

Anksiyete, egonun  tehlikeden  kaçış  yollarının  bir  anlatımı  olduğundan, 

ego  bu  üç  tür  tehlikeye  karşı, üç  tür  anksiyete  geliştirir : 

1. Gerçeklik  Anksiyetesi : “Korku”  ile  eşanlam  taşır. Dış  dünyada  

tehlikeli  bir  durumun  varlığının  algılanmasından  doğan  ürkütücü  bir  duygudur. 

Yaşam  için  zorunlu  bir  objenin  çevrede  bulunmaması ya da  yaşamın  

sürdürülmesini  tehlikeye  sokan  bir  objenin  ya da  durumun  ortaya  çıkmasından  

doğar (Geçtan, 2000; s.52). 

2. Vicdani  Anksiyete :  Egoda  suçluluk  ya da  utanç  duygusunu  yaratır. 

Özellikle  süperegonun  vicdan  diye  bilinen  bölümünün  tehlikeli  saydığı  

durumlarda  ortaya  çıkar. Ebeveyn  otoritesinin  içerikleşmiş  bir  öğesi  olan  

vicdan, benlik  ideallerinin  ya da  kusursuzluğa  yönelik  beklentilerine  uygun  

düşmeyen  düşünce  ve  eylemlerinden  ötürü, egoyu  cezalandırmakla  tehdit  eder. 

Vicdani  anksiyetenin  kökeninde  çocukluk  yıllarındaki  cezalandırıcı  ana-baba  ile  
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simgelenen  nesnel  ve  gerçek  bir  korku  bulunur. Vicdani  anksiyetenin  gerçeklik  

anksiyetesinden  farkı, vicdani  anksiyeteye  neden  olan  durumlardan  kaçabilme  

imkanı  yoktur (Geçtan, 2000; s.52). 

3. Nevrotik  Anksiyete : İçgüdülerden  gelen  tehlikenin  algılanması  ile  

ortaya  çıkar. Bu  bir  bakıma,  ego  içgüdülerin  birden  boşalma  işlemlerini  

engelleyemezse  sonucun  ne  olabileceği  korkusudur. Gerçeklikten  kaynaklanan  ya 

da  vicdani  anksiyetede  kişi  bu  duygusunun  nedenlerinin  farkında  olduğu  halde, 

nevrotik  anksiyetenin  kaynağının  bilincinde  değildir, böyle  bir  duyguyu  neden  

yaşadığını  bilemez. Normal  koşullarda  egonun  savunma  mekanizmaları, topluma  

aykırı  düşen  ve  anksiyete  yaratabilecek  nitelikteki  dürtüleri  baskıya  alarak  

bilinçdışında  tutar. Eğer  bu  mekanizmaların  işlevlerinde  bir  bozulma  olursa, 

bunları  çalıştıran  enerji  bebekliğin  birincil  anksiyetesi  türünden  duygulara  

dönüşür. Bu  çok  sıkıcı  duyguyu  olağan  savunma  mekanizmalarıyla  

geçiştiremeyen  ego, çoğu  kez  bireyin  uyum  ve  yeteneğini  bozar  nitelikte  bazı  

savunma  önlemlerine  başvurur  ve  bunun  sonucu  nevrotik  belirtiler  ortaya  çıkar 

(Geçtan, 2000; s.53). 

Freud’ a  göre, nevrotik  anksiyete  üç  ayrı  biçimde  görülebilir : 

1. Bağlantısız  Anksiyete :  Bağlantısız  anksiyetede  ego,  yetersiz  kalan  

baskı  mekanizması  dışında  genellikle  savunmasızdır  ve  bu  durum  kişinin  

sürekli  bir  gerilim  ve  tedirginlik  içinde  yaşamasına  neden  olur. Bu  tür  

anksiyeteyi  yaşamakta  olan  kişi  sürekli  korku  içinde  ve  karamsardır. 

Anksiyeteli  insan  diğer  kişilerle  olan  ilişkilerinde  aşırı  duyarlıdır, kendini  

yetersiz  bulur  ve  kolayca  çöküntüye  girer. Dikkatini  toplayamadığı  ve  yanlış  

yapmaktan  çok  korktuğu  için  karar  vermek  ona  çok  güç  gelir. Anksiyeteli  kişi, 

işleri  yolunda  gitse de  kaygılıdır (Geçtan, 2000; s. 53). 

Kaygılı  insanların  olaylara  bakış  biçimi  oldukça  karamsardır. Günlük  

olağan  sorunları  bile  dünyanın  sonu  gelmişcesine  yaşarlar. Kendilerine  ilişkin  

olaylarda  olduğu  gibi, diğer  insanların  yaşantılarına  ilişkin  beklentileri de  daima  

olumsuzdur (Geçtan, 1999; s.86). 
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2. Fobik  Anksiyete : Belirli  bir  nesne  ya da  duruma  karşı  duyulan  yoğun  

bir  korkuyla  belirlenir. Dışarıdan  gözlemleyen  biri  için  tepkinin  yoğunluğu, 

tehlikeli  varsayılan  durumla  orantısızdır (Geçtan, 2000; s.54). 

3.Anksiyete (Panik) Nöbeti : Bu  anksiyete  türünde, korku  yaratan  ve  

tehlikeli  varsayılan  durumla  gösterilen  tepki  arasında  hiçbir  bağlantı  yoktur. 

Genellikle  birkaç  saniyeden  birkaç  saate  kadar  sürebilen  panik  dönemleri  

biçiminde  görülür. Ansızın  ve  tüm  yoğunluğu  ile  ortaya  çıkan  bu  nöbetlerde  

çarpıntı, soluk  alma  güçlüğü, aşırı  terleme, bayılma  duygusu  ve  baş  dönmesi, 

yüz  ve  ellerde  solukluk  ve  soğuma,  ölüm  yaklaşıyormuşcasına  korkutan  bir  

duygu  yaşanır (Geçtan, 2000; s.54). 

2. Freud’ dan  Sonra  Kaygı  Kavramında  İleri  Sürülen  Kuramlar 

Bireysel  psikolojinin  temsilcisi  Alfred  Adler’ e  göre  her  insan  belirli  

biçimde  işleyen  bir  fizik  yapıyla  dünyaya  gelir. Ancak, insanlar  fizyolojik  

donanım  yönünden  farklılıklar  gösterirler. Adler  her  insanın  yaşamına  “yoğun  

eksiklik  duyguları” yla  başladığı  görüşünü  savunur. Bu  duygular  evrenseldir, 

herkeste  vardır  ve  bundan  ötürü  “normal”  sayılmalıdır. Bu  duygular  değişmez  

ve  bireyin  ölümüne  dek  varlığını  sürdürür. İnsan, çocukluk  dönemlerindeki  

durumu  ve  sonraki  yıllarda da  evrenle  olan  ilişkisinden  ötürü  yaşamına  normal  

bir  çaresizlik  içinde  başlar. Yaşamı  boyunca, daha  önce  kendisine  egemen  olan  

insanlar  ve  doğal  güçler  üzerinde  üstünlük  kurmak  ve  gücünü  kanıtlamak  için  

çaba  gösterir. Bir  başka  deyişle  “kusursuz”  bir  varlık  olmaya  çalışır. Adler’ e  

göre  önemli  olan, bir  bedensel  kusurun  biyolojik  niteliğinden  çok, kişinin  bu  

durumu  nasıl  karşıladığı  ve  onun  yaşamını  nasıl  etkilediği  hususudur. İnsan  

kendisiyle  ilgili  değerlendirme  yaptığı  durumlarda  eksiklik  duygularıyla  

yüzleşmek  zorunda  kalır. Eksiklik, can  sıkıcı  bir  duygu  olmakla  birlikte  aynı  

zamanda  olumlu  bir  acıdır. Eksiklik  duygusu, insanın  kendisini  yetersiz  bir  

varlık  olarak  algılaması  ya da  düşünmesi  ve  buna  eşlik  eden  gerginlik  ya da  

tedirginlik  gibi  olumsuz  duygulardan  oluşur (Geçtan, 2000; s.129). 

May (1950), analitik  psikolojinin  kurucularından  Carl G. Jung  kuramında  

doğrudan  kaygı  kavramı  kullanılmaz. Fakat  kişiyi  normaldışı  davranışlara  

götüren  bazı  duygu  ve  mekanizmalardan  söz  edilir. Jung’ un  inancına  göre  
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kaygı, bilincin  kollektif  bilinç  dışındaki  rasyonel  olmayan  kuvvetler  ve  imajlar  

tarafından  hücuma  uğramasıdır. Bu  rasyonel  olmayan  materyalin  hızla  artışı  

bireyin  düzenli  ve  değişmez  varlığına  bir  tehlike  oluşturur. Kollektif  bilinç  

dışındaki  rasyonel  olmayan  eğilimlere  ve  imajlara  karşı  bireyin  direnci  zayıfsa, 

kaygı  ile  birlikte  psikoz  tehlikesi  baş  gösterir. Bunun  tam  tersi  olarak, rasyonel  

olmayan  eğilimler  tamamen  engellenirse, boş  ve  yaratıcılığa  yer  vermeyen  bir  

yaşantı  söz  konusudur. Bu  nedenle, bu  boşluğu  bertaraf  etmek  için  birey,  

kaygıyla  karşı  karşıya  gelip  mücadele  etme  cesaretine  sahip  olmalıdır (Akt: 

Albayrak, 1997; s.17). 

Otto Rank, Freud’ un  kaygı  ile  ilgili  görüşlerini  ileri  sürdüğü  

dönemlerde, onunla  bu  konuda  aynı  görüşü  paylaşmıştır. Özellikle  doğum  

sarsıntısı  açısından  Freud’ la  aynı  görüşü  paylaşan  Rank, dölyatağında  geçen  

rahat  bir  dönemden  sonra, birden  çaba  ve  girişimi  gerektiren  doğum  sonrası  

koşullara  geçişin  çocukta  yarattığı  dehşetin, sonraki  yaşamda  en  sağlıklı  

insanlarda  bile  sürekli  olarak  var  olan  birincil  anksiyetenin  kökeni  olduğu  

görüşünü  savunmuştur (Geçtan, 2000; s. 218). Rank’ a  göre  kaygı, anne  ile  bir  

bütün  olmaktan  yoksun  kalma  ve  tek  başına  bir  insan  olarak  var  olmaya  

başlama  korkusunun  ifadesidir. Bu  kopma  ve  ayrılık  yaşantısı, çocuğun  ana  

sütünden  kesilişinden, kişilik  gelişiminin  bütün  dönemlerine  ve  ölümdeki  kesin  

ayrılığa  kadar  sürer (Kozacıoğlu, 1986; s.18). 

Karen  Horney, Freud’ a  karşıt  olarak, anksiyetenin  içdüdüsel  niteliğini  

reddeder  ve  cinsel  dürtülerin  anksiyete  yaratan  bir  güç  olarak  büyük  önem  

taşımadığına  inanır. Kusurlu  ana-baba  tutumları  sonucu  çocuklukta  oluşmaya  

başlayan  temel  anksiyeteyi  Horney, “düşman  bir  dünya  içinde  yalnızlık  ve  

çaresizlik  duygusu”  olarak  tanımlamıştır. Temel  anksiyetenin  üç  öğesi, çaresizlik, 

düşmanlık  ve  insanlardan  soyutlanma  duygularıdır. Bunların  en  önemlisi  

çaresizlik  duygusudur. Özellikle  güç  kazanma, yükselme  ve  çevreye  egemen  

olma  kavramlarına  çok  önem  veren  kişilerde  bu  duygu  daha da  yoğundur 

(Geçtan, 2000; s. 246).  

Sullivan’ a  göre  anksiyete, bir  insanın  güvenliğinin  gerçek  ya da  

imgelemsel  bir  tehditle  karşılaştığı  zaman  yaşanan  duygudur. Anksiyetenin  
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yoğunluğu, tehlikenin  önemine  ve  kişinin  savunma  işlevlerinin  etkinlik  oranına  

göre  değişir. Yoğun  anksiyete  insanı  şaşkın  ve  çaresiz  bırakır, yaşanan  

duygunun  nedenleri  anlaşılamaz. Buna  karşılık, daha  az  yoğunlukta  anksiyete, 

insanın  kendisini  ve  çevresini  değerlendirebilmesine  yardımcı  olur, yaşam  

koşullarında  yapması  gereken  değişikliler  konusunda  kişiye  veri  sağlar. Bu  

nedenle  Sullivan, anksiyetenin  yaşam  üzerinde  eğitici  bir  etkisi  olduğundan  söz  

etmiştir (Geçtan, 2000; s. 277). 

Sullivan, normaldışı  davranışları, anksiyete  kavramı  çevresinde  

“anksiyetenin  oluşumuna  neden  olan  etmenler”  ve  “anksiyetenin  yarattığı  

sonuçlar”  olmak  üzere  iki  aşamada  inceler (Geçtan, 2000; s.284). 

Anksiyetenin  oluşumuna  neden  olan  etmenlerin  başında, kişinin  

yetişmesinde  etkili  olan  ilişkiler  gelir. Bu  ilişkiler, çocuğun  ebeveyni  ve  

öğretmenleri  gibi  yetişkinlerin  yanı  sıra, yaşıtlarını da  içerir. Aşırı  anksiyete, 

çocuğun  yakın  çevresinde  anksiyeteli  insanların  varlığıyla  gelişir. Bulaşıcı  bir  

nitelik  gösteren  anksiyete  anneden  çocuğa  empati  yoluyla  geçer. Sullivan’ a  

göre, annenin  bakışları, ses  tonu  ve  genel  havası  bu  geçişi  gerçekleştirir. 

Reddedici  ve  küçük  düşürücü  tutumlar  çocukta  anksiyete  ve  güvensizlik  

duyguları  geliştirir. Sullivan’ a  göre, özellikle  ergenlik  döneminde  ana-baba  ya 

da  diğer  yetişkinlerin  alaycı  ve  küçük  düşürücü  tutumları  çocuğun  üzerinde  

yıkıcı  etkiler  yaratır (Geçtan, 2000; s. 284). 

Fromm’ a  göre, insanın  tutkuları  ve  kaygıları, içinde  yaşadığı  kültürün  

öğeleridir. Birey, kendisini  dış  dünyaya  bağlayan  göbek  bağlarını  kesmedikçe  

özgür  değildir. Ancak, bu  bağlar  ona  bir  güven  ve  ait  olma  duygusu da  verir. 

Çocuk  büyüdükçe  ve  bağlarından  kurtuldukça  özgürlüğünü  giderek  daha  çok  

aramaya  başlar. Aynı  zamanda  yalnızlığını  ve  diğer  insanlardan  ayrı  bir  varlık  

olduğunu  fark  etmeye  başlar. Bu  durum  onda  çaresizlik  ve  kaygı  yaratır. Bu  

durum, insanın  bireyselliğinden  vazgeçip  kendini  dış  dünya  içinde  eriterek, 

çaresiz  ve  yalnızlıktan  kurtulmaya  çalışmasına  neden  olabilir. Ancak, dış  

dünyayla  kurulan  bu  yeni  bağlar, daha  önce  koparılıp  atılmış  olan  temel  

bağların  aynısı  olmaz. Bir  çocuk  nasıl  fiziksel  olarak  annesinin  karnına  geri  

dönemezse, bireyselleşme  süreci de  psikolojik  yönden  geri  döndürülemez. Geri  

dönme  girişimlerinin  sonucu, otoriteye  boyun  eğme  olur. Boyun  eğen  kişi, 
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bilinçli  dünyasında  kendini  güvenlik  içinde  hissetse de, bilinçdışında  böyle  bir  

güvenliğin  karşılığını  kendi  bütünlüğünden  vazgeçerek  ödemiş  olmanın  

ağırlığını  taşır. Dolayısıyla, boyun  eğmenin  sonucu  beklenilenin  karşıtını  vermiş  

olur (Geçtan, 2000; s.304). 

Freud’ un  çalışmalarını  temel  alıp, yeni  kuramlar  ekleyerek  psikanalitik  

alanda  önemli  gelişmelere  yol  açan  yeni  Freud’ cular, kaygı  sorununu  sosyo-

psikolojik  açıdan  ele  almışlardır. Aslında  hepsinin  bu  konuya  bakış  açıları, 

kaygının  bireyler  arası  bozuk  ilişkilerden  kaynaklandığı  görüşünde  

birleşmeleridir (Albayrak, 1997; s.20). 

Davranışçı  psikologlar  insanın  gözlenebilen  davranışları  ile  ilgilenir. 

Normaldışı  davranışlar  ve  kaygı  öğrenilmiş  bir  davranış  olarak  kabul  edilir  ve  

bu  davranışın  değiştirilmesinde  yine  öğrenme  prensiplerinden  faydalanılır. 

Eysenck, kaygıyı  şartlanılmış  bir  korku  olarak  tanımlar  ve  kaygının  temelinde, 

öğrenme  ve  kültürel  faktörlerle  ilgili  kalıtımsal  olarak  getirilen  aşırı  

zorlanmaların  ve  yapısal  faktörlerin  yattığını  kabul  eder. Eysenck’ e  göre  

nörotik  kaygı,  fobik  kaygı, kaygı  nöbeti sırasında   ortaya  çıkan  otonom  sinir  

sistemi  cevapları, bunların  hepsi  klasik  şartlanma  yolu  ile  öğrenilmiş  şartlı  

tepkilerdir. Bunlar  nasıl  klasik  şartlanma  ile  kazanılmışlarsa, aynı  şekilde  klasik  

şartlandırma  ile  söndürülmeleri de  mümkündür. Dollard  ve  Miller’ a  göre, kaygı  

çok  kuvvetli  bir  ikincil  dürtüdür. Aynı  zamanda  ikincil  pekiştirmenin de  

kaynağıdır. Birincil  dürtü  olarak  acı  ve  ağrı  duygusu  ele  alınırsa, nötr  uyaranlar  

bunlarla  şartlanarak  kaygı  ya da  korku  cevabı  uyandırır. Bu  öğrenilmiş  cevaplar 

da, ikincil  dürtüler  olarak  yeni  kaygının  kazanılmasında  pekiştirici  rolü  oynarlar 

(Arı, 1989; s. 208). 

Varoluşcu  psikologlar  ise, insanın  yaşadığı  hayata  ne  anlam  verdiğiyle  

ilgilenirler. Birey  doğduğunu  ve  bir  gün  öleceğini  bilir. Bu  iki  nokta  arasındaki  

yaşamın  anlamlı  yaşanıp  yaşanmadığı  bireyde  varoluş  kaygısına  neden  olur. Bu  

kaygı  yaşamın  sorumluluğunu  üstlenememekten  kaynaklanır. Bireyin, yaşamın  

sorumluluğunu  üstlenmesini, kendi  seçeneklerini  kendisinin  belirlemesini  

öğrenmesi,  dolayısıyla  kendini  gerçekleştirmesi  anlamlı  bir  yaşamı  olanaklı  

kılar (Arı, 1989 ; s.216). 
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C) ANA-BABA  TUTUMU 

Her  kültür  kendi  özel  çocuk  yetiştirme  tutumuna  sahiptir (Kulaksızoğlu, 

2004; s. 117). Yazıcı (1991)’ya göre, çocuğun  bakımı  ve  eğitiminden  sorumlu  

kişiler  her  çağda  çeşitli  çocuk  yetiştirme  yöntemleri  benimsemişlerdir(Akt: 

Argun,1995; s.8). Çocuk  yetiştirme  tutumu  toplumdan  topluma, kültürden  kültüre  

farklılıklar  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  yetiştirme  tutumu, farklı  ceza  ve  ödül  anlayışı  ile  

çocuklarını  yetiştirdikleri  söylenebilir (Kulaksızoğlu, 2004; s. 117). 

Ana-baba  tutumları, çocuğun  kişiliğinin  oluşumunda  ve  karakterinin  

formasyonunda büyük  önem  taşır (Yavuzer, 1994; s. 34). Ana-babanın  ve  aile  

içindeki  diğer  bireylerin  çocukla  olan  etkileşimleri, çocuğun  aile  içindeki  

konumunu  belirler (Yavuzer, 1990; s.127). Ana-baba  tutumu, gelişmekte  olan  

çocuğa  örnek  model  oluşturacağından  kişiliğini  etkiler  ve  özdeşim  

modellerinden  edindiğini, benzer  tutumları  sergilemesiyle  ortaya  koyar. Uyumlu  

ve  özgür  bir  aile  ortamı  içinde, tutarlı  ve  sağlıklı  ilişkiler  içinde  yetişen  çocuk, 

özerk  bir  birey  olarak  yetişkin  yaşamına  ulaşabilir (Yavuzer,1994; s.26). Bilal 

(1984)’e göre, çocuğun  içinde  yaşadığı  topluma  uygun  bir  birey  olarak  

yetişmesi  önce  aile  çevresinde  sağlanmaktadır. Her  ne  kadar  çocuk  büyüdükçe  

ailenin  dışındaki  okul  ve  akran  gruplarından  oluşan  çevre  onu  etkilemeye  

başlarsa da, çocuğun  kişilik  gelişimi  üzerinde  ana-baba  tutumlarının  etkileri  

önemini  korumaya  devam  etmektedir ; çünkü  çocuk, ailesi  dışındaki  çevreden  

edindiği  yaşantıları  ana-babasının  aracılığı  ile  değerlendirerek  süzgeçten  

geçirmektedir (Akt: Bostan, 1993; s.14). 

Bu  araştırma  algılanan  ana-baba  tutumlarının  ergenin  atılgan  davranışına  

etkisi  açısından  ele  alınmış  ve  ana-baba  tutumlarının  belirleyicisi  olarak  “Ana-

Baba  Tutum  Ölçeği” ndeki  “demokratik”  ve  “otoriter” ana-baba tutumları  

açıklanmak  üzere  belirlenmiştir. 
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a) Demokratik Ana-Baba  Tutumu 

Çocuklarını  seven  ve  benimseyen  çağdaş  ailedir. Ana-baba  arasında  

sevgi  saygıya  dayanan  bir  ilişki  vardır. Demokratik  bir  aile, gençlik  çağına  

giren  çocuğun  daha  bağımsız  davranma  eğilimini  görür  ve  destekler. Bu  

yapılırken  denetim  eksik  edilmez (Yörükoğlu, 2000; s.152).  

Maqs (1951)’e göre demokratik  tutum, ekonomik  ve  kültürel  değişkenlerle  

yakından  ilgilidir (Akt: Argun,1995; s.11). Kağıtçıbaşı (1972),  Türk  toplumunda  

ailelerin  sosyo-ekonomik  düzeylerinin  yükselmesi  ile  çocuğa  gösterdikleri  

sevgide  artma  gözlendiğini  ve  otoritenin  azaldığını  saptamıştır (Akt: Argun, 

1995; s.11). 

Kuzgun (1972)  demokratik  ana-babanın, çocuğun  arzu  ve  ihtiyaçlarına  

karşı  hassas  olduğunu, davranışlarını  ilgi  ve  anlayışla  izlediğini  belirtir. 

Demokratik  ana-baba  otonom  benlik  iradesine  ve  çocuğun  sağlıklı  uyumuna  

değer  verir, yaşına  göre  kendisi  ile  ilgili  bazı  kararlar  almaya  çocuğu  teşvik  

eder. Önemli  konularda  alınan  kararların  nedenlerini  çocukla  tartışır, onun  

görüşlerine  değer  verir. İletişime  olanak  sağlar  ve  hemen  her  konuda  çocuğa  

iyi  bir  rehber  olmaya  çalışır (Akt: İkizoğlu, 1993; s.12).  

Çocuklarına  karşı  demokratik  tutuma  sahip  anne-babaların, onların  

davranışlarını  daha  akılcı  şekilde  yönlendirdiği söylenebilir. Bu  tutuma  sahip  

anne-babalar  çocuklarını  ayrı  bir  kişi  olarak  kabul  edip  onlara  değer  vermekte  

ve  bağımsız  bir  kişilik  geliştirmelerini  teşvik  etmektedir                  

(Kulaksızoğlu, 2000; s.118). Gencin  duygu  ve  düşüncelerindeki  değişmeler  

hoşgörü  ile  karşılanır. Ancak  evin  temel  kurallarına  uyması  beklenir (Yörükoğlu, 

2000; s. 153). Böyle  bir  tutumda  evde  kabul  edilen  ve  edilmeyen  davranışların  

sınırları  bellidir. Bu  sınırlar  içinde  çocuk  özgürdür (Yavuzer, 1994; s.33). 

Özgürlükleri  kullanabileceği  ölçüde  ve  kötüye  kullanmadığı  sürece  artırılır. 

Anne  ve  baba  gerektiğinde  çocuklara  sınır  koyabilir. Bu  evde  çocuklara  

deneme  ve  yanılma  payı  bırakılmıştır. Çocuk  buyruklarla  değil, yol  gösterilerek  

ve  uyarılarak  eğitilir. Çocuğun  kişiliğine  saygı  gösterilir, ondan  yaşından  olgun  

davranış  beklenmez. Bağımsız  davranması  için aileden  destek  görür. Kendi  işini  

kendi  görmeye  alıştırılır, özgür  davranışı  onaylanır (Yörükoğlu, 2000; s.153). 
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Demokratik  anne-baba  tutumu  gösteren  ebeveyn, çocuğunu  disipline  etmek  

amacıyla  onu  sevgiden  mahrum  bırakmaz. Sevgi  bir  yaptırım  aracı  olarak  

kullanılmaz. Çocuğa  aile  içinde  eşit  haklar  tanınmıştır. Fikirlerini  açıkça  ifade  

etmesi  desteklenir  ve  bu  konuda  cesaretlendirilir. Hoşgörü  ve  sevgi  gösterme  

ana-babanın  temel  davranışlarındandır. Aile  içinde  sevgi  gösterme  davranışları  

açık  olarak  sergilenir. Kulaksızoğlu (2000)’ na  göre, bu  şekilde  yetiştirilen  

çocuklar  temel  güven  duyguları  gelişmiş, fikirlerini  serbestçe  söyleyebilen, 

girişimci, sorumluluk  alabilen, kendine  ve  diğer  insanlara  saygılı, kendini  

geliştirmeye, kendini  gerçekleştirmeye  ve  yaratıcı  fikirler  üretmeye  istekli  

bireylerdir (Kulaksızoğlu, 2000; s. 119). 

Yapılan  araştırmalar, demokratik  bir  aile  ortamında  yetişen  çocukların, 

zihinsel  yönden  olduğu  kadar, kişilik  gelişimi  yönünden de  gelişmeye  daha  yatkın  

olduklarını, demokratik  ortamın  çocuğa  sadece  özgürlük  olanağı  tanımakla  

kalmayıp, aynı  zamanda  onu  kendini  anlatma  ve  deneyim  kazanmaya da  

özendirdiğini  ortaya  koymaktadır. Böyle  bir  ortamda  yetişen, hareketli, korkusuz  ve  

bağımsız  olmaktadır (Özgüven, 2001; s. 219).   

Çocuk  kabul  edilmek  ve  onaylanmak  ister. Eğer  aile  ortamı  ona  kendi  

benliğini  tanımlama  özgürlüğü  veriyorsa, sağlıklı  bir  biçimde  olgunlaşma  

yolunda  gelişir. Ana-babanın  hoşgörüsünün  normal  bir  düzeyde  gerçekleşmesi, 

çocuğun  kendine  güvenen, yaratıcı, toplumsal  bir  birey  olmasına  yardım  eder 

(Yavuzer, 1994; s.33). 

Demokratik  tutumda  çocuğun  anne-babasından  yeterli  ilgi, sevgi  ve  

şevkat  görmesi, çocuğun  kendisine  olan  güven  duygusunun  gelişmesine  ve  

aralarında  sağlıklı  duygusal  bir  etkileşimin  gerçekleşmesine  yardımcı  olur. İlgi  

ve  şevkat  gösterme  çocuğa  kabul  edildiği  mesajını  iletir. Kabul  ise  çocukta  

kendi  benliğine  ilişkin  olumlu  algılamalar  geliştirmesini  sağlar                 

(Çağdaş, 2001; s.153). 

Bilal (1984)’e göre, demokratik  aile  ortamından  gelen  çocuklar, başarılı  

bir  sosyal  uyum  gerçekleştirme  konusunda, otoriter  aile  ortamından  gelen  

çocuklara  göre  daha  çok  avantaja  sahiptirler. Çünkü  ilk  sosyal  uyumlarını  

gerçekleştirirken  kendilerine  deneyim  olanağı  tanınan  özgür  aile  ortamında  
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yeterince  sevgi  ve  güven  içinde  büyüyen  çocukların  ergenlik  döneminde  

başarılı  olmaları  için  gerekli  ortam  sağlanmaktadır (Akt: Bostan, 1993; s.17). 

Ferguson (1970)’ın aktarımına göre, yapılan  bir  araştırma  bulgusu, kendisini  daha  

yeterli  bulan, daha  iyi  sosyal  uyum  gösteren  çocukların  annelerinin, çocuklarına  

karşı  kabul  edici  olduklarını  ortaya  koymuştur. Bir  başka  araştırma  bulgusunda  

ise  kendine  güvenli  olan  çocukların  annelerinin, çocukları  ile  olumlu, 

destekleyici  bir  etkileşim  içinde  oldukları  anlaşılmaktadır (Akt: Çağdaş, 

2001;s.153). 

Baldwin (1948)’e göre, demokratik  tutumun  benimsendiği  evlerdeki  

çocuklar  aktif  olarak  bağımsız  karar  alabilirler. Fikir  ve  görüşleri  destek  görür. 

Saldırgan  ve  otoriter  tutum  görülmez. Yaşıtları  arasında  yüksek  düzeyde  kabul  

görürler. Üstünde  egemenlik  kurulmayan  çocuklar  okul  aktivitelerinde  başarılı, 

yapıcı, yaratıcı, özel  merakları  olan, yepyeni  fikirler  geliştiren  kişiler  olarak  

görünürler (Akt: İkizoğlu, 1993; s. 18) 

Hurlock (1995)’a göre, demokratik  tutumlu  ailelerde  yaşayan  çocuklar, 

ebeveyn  otoritesinden  korkmamakta, onlar  tarafından  sevildiklerini  hissetmekte  

ve  fikirlerini  serbestçe  ifade  etmektedirler. Ayrıca  demokratik  bir  ortamda  

yetişen  çocuğun  daha  sosyal  olduğu  bildirilmektedir (Akt: Kulaksızoğlu, 2004; 

s.120).  

Watson (1957)’ ın  yaptığı  bir  araştırmada, hoşgörülü  ve  sıkı  disiplinli  

evlerden  gelen  çocuklar, öğretmenleri  tarafından  değerlendirilmiştir. Sonuçta, 

hoşgörülü  ve  demokratik  evlerde  büyüyen  çocukları  arkadaş  ilişkilerinde  daha  

etkin, girişken, atılgan, kendisini  daha  iyi  ifade  edebilen  ve  kurallara  daha  az  

uyan  çocuklar  olarak  belirlenmiştir. Bunun  yanında  daha  sert  bir  denetim  

altında  tutulan  çocuklar, başkaldırma  ve  saldırganlık  gibi  yollarla  kendilerini  

ifade  etmede, öne  sürmede, açıklamada  daha  tutuk  davranmaktadır (Akt: İkizoğlu, 

1993; s. 8). 
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b) Otoriter  Ana-Baba  Tutumu : 

Otoriter  ana  babalık  etme, çocuklarla  tartışmadan, anlaşmadan  onların  

isteklerini  hiçbir  şekilde  kabul  etmeksizin  ana  babalar  tarafından  kararlaştırılan  

kural  ve  emirlerin  çok  sıkı  uygulanmasıdır (Ekşi, 1990; s.50).  

Bu  tutumun  temel  niteliği  ebeveynin  çocuğa  karşı  gösterdiği  baskıdır. 

Anne-baba  çocuklarına  kesin  olarak  hakim  olduklarına  inanırlar. Onlar  için  

anne-babaya  itaat  esastır. Otoriter  ebeveyn, çocuğun  davranışlarını  

değerlendirmeye, kontrol  etmeye  ve  şekil  vermeye  çalışır, çocuğun  

davranışlarına  standartlar  koyar (Kulaksızoğlu, 2004; s.122). Baumrind (1966)’e 

göre otoriter ebeveyn, boyun  eğmeye  bir  erdem  gözüyle  bakar. Çocuğun  davranış  

ya da    inançları, kendi  bildiği  değerlerle  çatıştığında  çocuğun  benlik  iradesini  

törpülemek  için  zora  ve  cezaya  başvurur. Sözel  alışverişe  izin  vermez. Zira, 

çocuk  onun  her  sözünü  kabul  etmek  zorundadır (Akt: Argun, 1995; s.10).Çocuğu  

sözlü  olarak  cesaretlendirmez, annenin  ve  babanın  sözlerinin  doğru  olarak  kabul  

edilmesi  gerektiğine  inanır (Kulaksızoğlu, 2004; s.122). Otoriter  ebeveynin  

gözünde  çocuk, diledikleri  gibi  yoğurulacak  bir  hamurdur (Yörükoğlu, 2000; 

s.147). 

Otoriter  bir  aile  ortamında, katı  denetim  uygulandığı  için  çocukların  

boyun  eğici, terbiyeli, uyumlu, edilgin  ve  kibar  olması  istendik  davranışlar  

olmakla  birlikte, otoriter  aile  ortamı; bireyin  bastırılmış, kendisini  ortaya  

koyamayan  bir  kişilik  geliştirmesine  neden  olmaktadır (Özgüven, 2001; s. 219). 

Kuzgun (1972)’ a  göre  otoriter  ana-baba  çocuğunu  belki  sevmektedir; 

ancak  sevgisini  çocuk  istenilen  şekilde  davrandıkça  gösterir. Yani  sevgiyi  bir  

pekiştireç  olarak  kullanır. İstenen  davranışlar da  çoğunlukla  gelenek  ve  daha  üst  

otoritelerle  saptanmış  kurallara  ve  normlara  uygun  davranışlardır. Ana-baba  

kendisini  toplumsal  otoritenin  temsilcisi  olarak  görür  ve  mutlak  itaat  bekler. 

Kendisi  otoriter  kişiliğin  temel  nitelikleri  olan  katılık  ve  dogmatik  düşünme  

tarzına  yatkın  olduğundan  çocukla  dilsel  alışverişte  bulunmaz, istek  ve  

emirlerinin  tartışmasız  yerine  getirilmesini  ister. Aksi  halde  cezaya  başvurur  

(Akt. İkizoğlu, 1993; s.12). 
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Yazıcı (1991)’ya göre, otoriter  eğitimde  ceza  ön  planda  tutulmuştur. Ceza  

çoğu  zaman  suçla  orantısızdır. Ceza  aileden  aileye  değişirse de  amaç  aynıdır. 

Kimi  evde  bu  dayakla, kimi  evde  ayıplama, suçlama  ve  korkutmayla  sağlanır. 

Disiplin, bunaltan, sıkan  bir  giysi  gibi  çocuğu  sarar. Çocuğa  tanınan  haklar  en  

aza  indirilmiştir. En  doğal  hakları  bile  çocuğa  usluluğu  karşılığında  sunulur. 

Çocuk  sürekli  olarak  anne-babanın  eleştirileriyle  karşı  karşıyadır (Akt: Argun, 

1995; s.9). Otoriter  anne-babalar, çocuğa  sert, soğuk, asık  suratlı  ve  kesin  bir  

tavırla  yaklaşırlar. Çocuğa  karşı  hissettikleri  sevgilerini, çocuk  kendilerinin  

istediği  gibi  davrandığı  zaman  gösterirler. Çocuğun  şımaracağı  endişesi  ile  

uyurken  severler (Çağdaş, 2001; s.150).  Ergenler de  anne-babanın  isteğinden  

farklı  davrandıklarında  dışlanacaklarını  bildiklerinden  ve  cezalandırılma  

korkusundan  dolayı  boyun  eğerler. Böyle  ailelerde  yetişen  çocukların  duygu  ve  

düşünceleri  daha  çok  bastırılır  ve  bu  ailelerde  yetişen  gençlerde, öfke  ve  

kızgınlık  duyguları  açık  bir  biçimde  ifade  edilmez. Çocuğun  istenmeyen  

davranışları  dayakla  engellenebilir. Çocuk  ve  ergenin  fiziksel  olarak  

cezalandırılması  ve  öfke  duygularının  bastırılması  onlarda  pasif  saldırganlık  

yaratır (Kulaksızoğlu, 2004; s.122). Becker (1964)’a göre otoriter  tutumun  

benimsendiği  evlerde, çocuklarda  kavgacı  olma, işbirliğine  yanaşmama,  engel  

olunamayan  ve  tekrar  eden  saygısız  davranışlara  değişik  araştırmalarda  

rastlanmıştır (Akt: İkizoğlu, 1993; s. 18). 

Ausubel  ve  Sullivan (1970)’ e  göre de  otokratik, sert  davranışlar  ve  

üzerinde  egemenlik  kurma  çocuk  tarafından  kabul  edilmeyebilir. Bundan  dolayı  

çocuklarda, dışarıdaki  yaşıtlarına  egemen  olma, onlar  üzerinde  üstünlük  kurmaya  

çalışma  davranışları  görülebilir(Akt: İkizoğlu,1993; s.18). 

Aşırı  baskılı, otoriter  tutum  çocuğun  kendine  olan  güvenini  ortadan  

kaldıran, onun  kişiliğini  hiçe  sayan  bir  tutumdur. Geleneksel  aile  yapısında  bu  

tür  tutuma  sık  sık  rastlanmaktadır. Anne  ve  babadan  birisi  ya da  her  ikisinin  

baskısı  altında  olan  çocuk, sessiz, uslu, dürüst  ve  dikkatli  olmasına  karşılık; 

küskün, silik, çekingen, başkalarının  etkisinde  kolay  kalabilen  aşırı  hassas  bir  

yapıya  sahip  olabilir. “Zor  yoluyla  denetleme”  ve  “sevgi  esirgeyerek  

denetleme”  boyutlarının  egemen  olduğu  aşırı  baskılı  ve  otoriter  aile  ortamında, 

denetlenen  çocuk  hangi  davranışın  hangi  tepkiyi  alacağı  hakkında  bir  fikre  
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sahip  değildir. Dolayısıyla  çocuğun  kaygılı  bir  belirsizlik  içinde  aşırı  isyankar  

veya  aşırı  boyun  eğici  olması  mümkündür. Böyle  bir  ortamda  yetişen  çocuk  

dıştan  denetimli  bir  kişilik  oluşturur. Çünkü  içinden  geldiği  gibi  davranmak  

yerine  olması  gerektiği  gibi  davranmak  şeklinde  koşullandırılır (Yavuzer, 1994; 

s. 28). 

Peterson  ve  Shoemaker (1961)’e göre, otoriter  ana-baba  tutumlarının  

çocukların  kişilik  gelişimleri  üzerindeki  etkilerini  inceleyen  bazı  araştırma  

bulguları  ise, ana-babanın  son  sözü  söylediği, sevgisini  belirtmediği  ve  şevkatli  

davranmadığı, otoriter  ev  ortamının  çocukta  güvensiz, uysal, otoriteye  bağımlı, 

çekingen, tartışmaya  ve  başkalarını  suçlamaya  eğilimli, bencil, duygularında  

kararsız, övgü  ve  yergiye  karşı  hassas, ürkek  bir  kişilik  gelişimine  neden  

olduğunu  vurgulamaktadır (Akt: Özgüven, 2001; s.199). 

Geleneksel  ailede  çocuk, büyüklerinin  isteklerini  ve  düşüncelerini  soru  

sormadan  kabul  etmek  zorundadır. Böyle  bir  ortamda  büyüyen  çocuk, ileriki  

yaşamında  kendi  toplum  grubundan  kopup  çağdaş  dünyanın  beklentileriyle  

başetme  durumunda  kaldığında  ciddi  sorunlarla  karşılaşabilir. Girişimde  

bulunmak  istediğinde  suçluluk  duyguları  yaşayabilir. Seçim  yapma  güçlüğü, 

kararsızlık, kendini  ortaya  koymaktan  utanma  ve  düşüncelerini  dile  getirmede  

güçlük  çekme  gibi  çağdaş  toplum  gereklerine  göre  davranış  kusuru  

sayılabilecek  durumlar  ortaya  çıkar. Geleneksel  aile, bireyselleşmeye  olanak  

tanımayan  bir  yapıya  sahiptir. Çocuğun  kendine  özgü  bir  duygusal  dünyası  

olabileceği  pek  kabul  edilmez. Böyle  bir  ortamda  yetişen  çocuk da  özerkliğini  

gereğince  kazanamaz, girişim  yeteneğini  ancak  otoriter  tutumun  hoşgördüğü  

oranda  geliştirebilir (Geçtan, 1999; s. 40). 
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D) ERGENLİK  DÖNEMİ  VE  ÖZELLİKLERİ  

İnsanoğlu  doğumu  ile  ölümü  arasındaki  ömür  çizgisi  içinde  farklı  

dönemlerden  geçmekte  ve  beden  yapısına  göre, içinde  bulunduğu  yaşa  göre  bu  

dönemlerde  farklı  özellikler  göstermektedir. İnsanın  bütün  yönleri  ile  nasıl  birisi  

olacağı, saçının, teninin  ve  gözünün  rengi, mizacı  veya  kişilik  özellikleri, 

duygusal  tepkileri, boyu  ve  kilosu  veya  zihinsel  özellikleri  soyundan  aldığı  

mirasa  ve  içinde  yaşadığı  çevre  şartlarına  bağlıdır (Kulaksızoğlu, 2004; s. 17). 

Erinlik (Puberty)  Dönemi 

İnsan  gelişiminin  bir  evresi  olarak  “ergenlik  dönemi” (adolescence)  ele  

alındığında  ergenlik  ile  erinlik (puberty)  evrelerinin  aralarındaki  farklılığı  

belirlemek gerekmektedir. Erinlik (buluğ)  dönemi, cinsel  organların  olgunlaştıkları  

sırada  oldukça  kısa  süren  fizyolojik  değişiklikler  evresi  olarak  görülür             

(Yavuzer, 1993; s. 278). 

Erinlik (puberty)  hızlı  büyüme  ve  gelişmenin  olduğu  kız-erkek  cinsel  

özelliklerinin  belirdiği  2-3  yıllık  ilk  gençlik  dönemini  kapsar. Kızlar  

erkeklerden  1-2  yıl  önce  ergenliğe  girer, büyüme  ve  cinsel  olgunlaşmalarını  1-2  

yıl  erken  tamamlarlar (Yörükoğlu, 2000; s. 33). Blair ve Jones (1964)’a  göre, kızlar  

için  11-13, erkekler  için  13-15  yaşları  buluğa  erme  dönemi  olarak  kabul  edilir. 

Cinsel  değişme  ve  gelişmenin  olduğu, cinsel  özelliklerin  kazanıldığı  dönem  

buluğ  dönemidir. Bu  dönem  aynı  zamanda  ergenliğin  başlarıdır. Buluğ  çağındaki  

gencin  vücudunda, boyunu  ve  yapısını  değiştiren  hızlı  değişiklikler  olur, zihinsel  

yapısında  ve  ilgilerinde  gelişme  görülür, her  iki  cins de  fiziksel  ve  fizyolojik 

(hormonal)  olarak  cinsel  gelişmelerini  tamamlarlar. Erkek  çocukların  seksüel  

olarak  olgunlaşmaları  ortalama  13  yaşlarında  başlayıp  iki  yıl  kadar  sürdüğü  

halde, kızlar  11-12  yaşlarında  buluğ  çağına  girerler  ve  erkeklere  göre  daha  kısa  

bir  zaman  sürecinde  cinsel  olgunluğa  ulaşırlar (Akt: Kulaksızoğlu, 2004; s. 18). 

Bu  dönem  hızlı  ve  sürekli  bir  gelişim  ve  değişim  dönemi  olarak  bilinmektedir. 

Genç  bu  çağda  anne-babası  ve  çevresindeki  yetişkinler  tarafından  ne  tam  

yetişkin  ne de  çocuk  olarak  algılanmakta  ve  anne-baba  ile  yetişkinler, gençlerin  

neleri  yapabilecekleri  ve  neleri  yapamayacakları  konusunda  birbirinden  farklı  

fikir  ve  yaklaşımlar  ileri  sürmektedirler (Kulaksızoğlu, 2004; s. 18). 
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Ergenlik 

“Ergen”  sözcüğü  Batı  literatüründeki  “adolescent”  karşılığı  olarak  

kullanılmıştır. Latincede  büyümek, olgunlaşmak  anlamında kullanılan  “adolescere”  

fiilinin  kökünden  gelmekte  olan  bu  sözcük, yapısı  gereği  bir  durumu  değil, bir  

süreci  belirtmektedir; günümüzde, bireyde  gözlenebilen  hızlı  ve  sürekli  bir  

gelişme  evresi  olarak da  tanımlanabilmektedir (Yavuzer, 1993; s. 277). 

Ergenlik  dönemi  biyolojik, psikolojik, zihinsel  ve  sosyal  açıdan  bir  

gelişme  ve  olgunlaşmanın  yer  aldığı, çocukluktan  erişkinliğe  geçiş  dönemidir. 

Ergenin  gelişim  ve  olgunluğu  genellikle  devam  eden  bir  süreçtir. Gelişim  

süreci  içindeki  evrelere  ilişkin  görüşlerin  çoğunda, farklı  evreler  arasındaki  

süreklilik  vurgulanmıştır. Başka  bir  deyişle, her  bir  evrenin  kendinden  önce  

gelene  dayandığı  ve  ondan  çıktığı  düşünülmüştür (Yavuzer, 1993; s. 277). 

Kulaksızoğlu’ na  göre  ergenlik, çocuklukla  yetişkinlik  arasında  kalan  bir  

“ara  dönem” dir (Kulaksızoğlu, 2004; s. 32). 

Hollingshead, toplumun  bireyi  artık  bir  çocuk  gibi  görmeyi  bıraktığı  

fakat  henüz  yetişkin  statüsünü  tümüyle  vermediği  yaşam  dönemi  olarak  

tanımlamıştır (Yavuzer, 1990; s. 111) 

Çocukluktan  ergenliğe  geçiş  döneminin  süresi  konusunda  ileri  sürülen  

yaş  sınırlamaları  birbirinden  farklıdır. 

UNESCO’ nun  tanımlamasında  gençlik  çağı, 15-25  yaşları  arasında  

gösterilmektedir. Birleşmiş  Milletler  örgütüne  göre  gençlik  çağı, 12-25  yaşları  

arasındadır (Kulaksızoğlu, 2004; s.33). Crow  ve  Crow (1965)’a göre, modern  batı  

toplumlarında  ergenlik, genelde  12  yaşından  19  yaşına  veya  daha  fazlasına  

kadardır (Akt: Yücedağ, 1994; s. 2).  

Cole  ve  Morgan (1985), ergenlik  öncesini  kızlar  için  11-13, erkekler  için  

13-15; ergenliği de  kızlar  için  13-20, erkekler  için  15-20  yaş  sınırlarıyla  ifade  

etmektedir (Akt: Yücedağ, 1994; s. 2). 
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Ülkemizde de  farklı  görüşlerin  olduğu  görülmektedir. Örneğin, Köknel 

(1970)’ e  göre  ergenlik  dönemi, kızlarda  10-12, erkeklerde  12-14  yaşlar  arasında  

başlar  ve  20  yaşlarına  kadar  devam  eder (Köknel, 1970; s. 5). Kulaksızoğlu 

(2004)  ergenliği, kızlarda  11-13, erkeklerde  13-15  ergenliğin  başları ;  kızlarda  

14-16, erkeklerde  15-17  ergenliğin  ortaları ;  16/17-21  yaş  ergenliğin  sonları  

şeklinde birkaç  evreye  ayırmıştır (Kulaksızoğlu, 2004; s. 34). 

Köknel (1981) ergenin  düşünce, tutum, duygu  ve  davranışlarının  üç  temel  

faktörün  etkisi  altında  olduğunu  belirtmektedir. Bunlar, temel  kişilik  yapısı, 

ergenlik  çağına  özgü  psiko-sosyal  özellikler  ve  ergenin  yaşadığı  çevrenin  

sosyal  kültürel, ekonomik  özellikleridir. Bu  üç  faktörün  etkisiyle  oluşan  kişilik  

yapısı  içinde  yerini  arama  çabasında  olan  ergen, özdeşleşme, sorumluluk, 

özerklik  problemlerine  çözüm  arar. Ayrıca  bu  üç  kavram  arasındaki  dengesizlik  

bireysel  ve  toplumsal  problemlere  yol  açar (Akt: Yücedağ, 1994; s. 3).  

Hurlock (1987)’a göre, ergenliğin  başlarındaki  büyümenin  hızlı  oluşu, 

biyolojik-cinsel  değişmeye  eşlik  eden  hormonal  salgılar  buluğda  ve  onu  izleyen  

yıllardaki  ergenin  hem  duygularında hem de  davranış  ve  tutumlarında  belirgin  

farklılıklar  sergilemesine  neden  olur (Akt: Kulaksızoğlu, 2004; s.66). Yörükoğlu 

(1985), ergenin  bir  yandan  bedensel  ve  cinsel  gelişmenin  dürtüsel  baskılarına  

karşı  koymaya  çalışırken,  öte  yandan  çevresiyle  kendisi  arasındaki  dengeyi  

korumaya  çabaladığını ifade eder (Akt: Yücedağ, 1994; s.3). Duygular  çabuk  iniş  

çıkış  gösterir. Çabuk  sevinir, çabuk  üzülür, birden  sinirlenir, olur  olmaz  şeyleri  

sorun  yapar (Yörükoğlu, 2000; s. 39). Ergenlik  döneminin  temel  özelliklerinden  

biri  olan  güvensizlik, ergenin  atılgan, gösterişçi  ya da  çekingen  bir  birey  

olmasına  yol  açabilir. Bu  evrede  ergen, başkalarının  kendisi  hakkına  verecekleri  

hükümler  konusunda  aşırı  derecede  duyarlıdır (Yavuzer, 1993; s. 301).  

Gençlik  çağı, bağımsızlık  çağıdır. Genç  evden  kopar, çevreye  yönelir. 

Ana-babasından  kopma  eğilimi  onu  bir  bakıma  boşlukta  bırakmıştır. Bu  boşluğu  

yeni  yakınlıklar  ve  ilişkiler  kurarak  doldurmak  ister (Yörükoğlu, 2000; s. 40). 

Ataç (1991)’a göre, ev  ve  aile  yaşamından  uzaklaşması, toplumdaki  yerini  

araması, onu  yeni  değerler  oluşturmaya  ve  planlar  yapmaya  zorlar (Akt: 

Yücedağ, 1994;s. 3).  



 

 51

Bütün  bu  değişikliklerin  üstesinden  gelebilmek  için  zorlandığı  dönemde  

bir  yaşam  felsefesi, dünya  görüşü  geliştirmek, kim  olduğu  ve  ne  tür  olanaklara  

sahip  olduğuna  yanıt  verecek  bir  kimlik  duygusu  oluşturmak  zorundadır. Erik  

Erikson’ a  göre, ergenlik  döneminin  en  önemli  sorunu  kimlik  arayışıdır. Dengeli  

bir  kimliğin  sağlanması, bireyin  “kendisinde  süreklilik  ve  bütünlük  görme  

yeteneğine”  ve  “tutarlı  düzenleme  yapabilmesine  ya da  tutarlı  yaşantı  biçimleri  

geliştirebilmesine”  bağlıdır. Erikson öğretisinde,  ergenin  kimliğinin  oluşmasında  

çevresiyle  olan  işbirliğinin  önemini  vurgular (Yavuzer,1993; s.304). Bu  

dönemden  önceki  bütün  dönemlere  ait  sağlıklı  ve  sağlıksız  gelişmeler  artık  son  

olarak  ortaya  dökülerek, ergenin kimliği  şekillenir. Erikson’ a  göre, her  gelişen  

dönem, kendisinden  sonra  gelen  döneme  bir  zemin  hazırlar  ve  daha  sonra  

gelen  dönem de  önceki  dönemlerden  etkilenir (Ekşi, 1982; s. 43). 

Ergenin  başarılı  ve  sağlıklı  bir  yetişkin  olabilmesi  için  bazı  yaşam  

görevlerini  gerçekleştirmiş  olması  gerekmektedir. Bu  yaşam  görevleri  Robert  

Havighurst tarafından  aşağıdaki  gibi  sıralanmıştır : 

1. Bedensel  özelliklerini  kabul  etmek  ve  bedenini  etkili  biçimde  

kullanmak, 

2. Eril  ya da  dişil  bir  toplumsal  rolü  gerçekleştirmek, 

3. Her  iki  cinsten  yaşıtlarıyla  yeni  ve  daha  dolgun  ilişkiler  kurmak, 

4. Ana-babadan  ve  diğer  yetişkinlerden  duygusal  bağımsızlığını  

gerçekleştirmek, 

5. Bir  mesleğe  yönelmek, 

6. Evliliğe  ve  aile  yaşamına  hazırlanmak, 

7. Toplumsal  bakımdan  sorumlu  bir  davranışı  işlemek  ve  

gerçekleştirmek (Onur, 1993; s. 405). 

Ergenin  davranışlarına  rehberlik  edecek  değerleri  kazanması  ve  sosyal  

yönden  sorumluluklarını  öğrenmesi  konusunda  yardıma  gereksinimi  vardır. Bu  

gereksinimi  karşılayan  ve  ergenin  yaşamında  etkili  olan  toplumsal  kurum,  
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ailedir. Ergen  yaşadığı  toplumda  kendi  görev  ve  statüsü  hakkında  açık  ve  seçik  

bir  fikre  sahip  değildir. Kendisine  yetişkin  görev  ve  sorumluluklarının  

verilmemesi, ergeni  mutsuz  kılar. Horrocks’ a  göre  statü  belirleme  aracı  olarak  

aile, çocuğun  toplumsal  durumunu  ve  toplum  içinde  o  yere  gelebilmesi  için  

üstlenmesi  gereken  rolü  saptamaktadır (Yavuzer, 1993;  s. 306). 

Aile  yuvasında  gördüklerinin  olgunlaşmakta  olan  ergenin  kişilik  yapısını  

biçimlendirmede  çok  büyük, çok  derin  etkisi  vardır (Yavuzer, 1993; s. 306). 

Jersild (1978)’e göre, ilgi  ve  sevgi  görme  ihtiyacının  karşılanması, bireyin  ruhsal  

bakımdan  sağlıklı  olabilmesi  için  en  önemli  koşuldur. Sevgi  ve  şevkat  görerek  

yetiştirilmiş  çocukların  kendine  güvenen, yaşama  sevinci  yüksek  ve  daha  mutlu  

oldukları  konusunda  birçok  ortak  görüş  bulunmaktadır. Ana-babaların  

çocuklarına  sevgilerini  açık  bir  şekilde  ifade  etmeleri, ergenler  için  bir  güven  

kaynağı  olmaktadır. Duyguların  bastırıldığı, sevginin  belli  edilmediği  bir  ortamda  

yetişen  gençlerde  donukluk  ve  duygusal  tepkilerde  azalma  görülür. Bu  gençler, 

başkaları  ile  sosyal  ilişkiler  kurma  konusunda  daha  az  girişimde  bulunmakta, 

benlik  değerlerini  gerçekçi  biçimde  algılayamadıklarından  kendilerini  değersiz  

bulmaktadırlar (Akt: Kulaksızoğlu, 2004; s. 69).  

Ergene  karşı  yetişkinin  baskı  ve  yasaklara  dayanan  disiplin  anlayışı, 

olumlu  ve  yapıcı  olması  gereken  bu  evreyi  çatışmalarla  dolu  olumsuz  bir  

döneme  dönüştürebilir (Yavuzer, 1993; s. 307). 
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BÖLÜM  III  

KONU  İLE  İLGİLİ  YAYIN  VE  ARAŞTIRMALAR 

Atılganlık  ve  Ana-Baba  Tutumu  ile  İlgili  Araştırmalar 

Örgün (2000)’ ün  “Anne  Baba  Tutumları  ile  8.  Sınıf  Öğrencilerinin  

Benlik  Saygıları  ve  Atılganlıkları  Arasındaki  İlişki”  adlı  araştırması,  sekizinci  

sınıf  öğrencilerinin  anne-baba  tutumları  ile  benlik  saygısı  ve  atılganlık  seviyesi  

arasındaki  ilişkinin  incelenmesi  amacı  ile  yapılmıştır. Araştırma  1998-1999  

eğitim-öğretim  yılında  gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın  örneklemini  Bakırköy  

ilçesindeki  11  resmi  ilköğretim  okulundaki  223’ ü  erkek  ve  197’ si  kızdan  

oluşan  toplam  420  kişilik  bir  grup  oluşturmuştur. Araştırmanın  veri  toplama  

aşamasında  Rathus  Atılganlık  Envanteri, Piers-Harris  Benlik  Saygısı  Ölçeği, 

Ana-Baba  Tutum  Ölçeği  kullanılmıştır. Ayrıca  öğrenciler  hakkında  bazı  kişisel  

bilgileri  toplamak  amacıyla  hazırlanan  Bireyi  Tanıma  Çizelgesi  kullanılmıştır. 

Araştırmanın  sonucunda  farklı  ana-baba  tutumu  algısına  sahip  öğrencilerin  

benlik  saygısı  düzeyleri  arasında  anlamlı  farklılıklar  bulunmuştur. Farklı  ana-

baba  tutumu  algısına  sahip  öğrencilerin  atılganlık  seviyeleri  arasında  anlamlı  

bir  fark  bulunmuştur. Eşitlikçi  demokratik  tutumla  yetiştirildiklerini  düşünen  

öğrenciler, reddedici  tutumla  yetiştirildiklerini  düşünen  öğrencilerden  anlamlı  

düzeyde  daha  atılgan  bulunmuşlardır. 

Saruhan (1996)’ ın  “Ankara  İl  Merkezinde  Lise  Son  Sınıfa  Devam  Eden  

Öğrencilerinin  Atılganlıkları  ile  Ana-Baba  Tutumları  Arasındaki  İlişkinin  Bazı  

Değişkenlere  Göre  İncelenmesi”  adlı  araştırması, lise  son  sınıf  öğrencilerinin  

atılganlık  düzeyleri  ile  ana-baba  tutumlarını  algılamaları  arasındaki  ilişkinin  

saptanması  ve  bazı  değişkenlerin  atılganlık  düzeyleri  ile  algıladıkları  ana-baba  

tutumları  üzerindeki  etkilerinin  incelenmesi  amacıyla  yapılmıştır. Çalışma  15-17  

yaş  grubu  öğrenciler  üzerinde  yürütülmüştür. Kişisel  Bilgi  Formu, Rathus  

Atılganlık  Envanteri  ve  Ana  Baba  Tutum  Ölçeği  kullanılmıştır. Araştırmadan  

elde  edilen  bulgular  şöyledir : Deneklerin  doğum  sıralarının  algılanan  anne  

tutumları  üzerinde, kardeş  sayılarının  ise  algılanan  baba  tutumları  üzerinde  fark  
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yarattığı  saptanmıştır. Sosyo-ekonomik  düzeyin  atılganlık  düzeyleri  üzerinde  

önemli  bir  etkisinin  olduğu, alt  sosyo-ekonomik  düzeydeki  deneklerin  daha  çok  

atılgan  özellik  gösterdiği  saptanmıştır. Araştırmada  deneklerin  atılganlık  

düzeyleriyle  algıladıkları  anne  baba  tutumları  arasındaki  ilişki  araştırılmış  ve  

sonuçta  atılgan  davranış  özelliğine  sahip  deneklerin  büyük  bir  çoğunluğunun  

hem  anneyi  hem de  babayı  demokratik  tutumda  algıladıkları  görülürken, 

olumsuz  atılganlık  özelliğine  sahip  deneklerin  hem  anneyi  hem de  babayı  

otoriter  olarak  algıladıkları  saptanmıştır. 

Öztürk (1990), “Ana-Baba  Tutumlarının  Üniversite  Öğrencilerinin  

Bağımsızlık, Duyguları  Anlama, Yakınlık, Başatlık, Kendini  Suçlama  ve  

Saldırganlık  Düzeylerine  Etkisi”  isimli  araştırmasının örneklemini  üniversite  son  

sınıfta  okuyan  210  öğrenci  oluşturmuştur. Sonuçlara  göre, ana-babalarını  

demokratik  olarak  algılayan  gençlerin  bağımsızlık, duyguları  anlama, yakınlık, 

başatlık  düzeyleri  ana-babalarını  otoriter  olarak  algılayan  öğrencilerden  daha  

yüksek ; buna  karşın  kendini  suçlama  ve  saldırganlık  düzeyleri  daha  düşük  

bulunmuştur (Akt: Saruhan, 1996 ; s. 28). 

Bozkurt (1989)’ un  “Üniversite  Öğrencilerinin  Atılganlık  Düzeylerini  

Etkileyen  Sosyo-Ekonomik  Faktörler”  isimli  çalışmasında, öğrencilerin  sosyo-

ekonomik  özelliklerinin  atılgan  kişilik  özelliği  geliştirilmelerine  etkisi  

araştırılmıştır.`Araştırmada  atılganlık  düzeyi, “Rathus  atılganlık  Envanteri”  ile  

ölçülmüştür. 754  öğrenci  üzerinde  yapılan  araştırmada  öğrencilerin  % 73’ ünün  

atılganlık  düzeyinin  normal  sınırlarda  olduğu  belirlenmiş  ve  sonuç  olarak  

öğrenci  ailelerinin  sosyo-ekonomik  niteliklerine  ilişkin  etmenlerden, ailenin  

tümünü  ilgilendiren  konularda  kararların  ortaklaşa  alındığı  ailelerden  gelen  

öğrencilerin  diğerlerine; demokratik  anne-baba  tutumuna  sahip  olan  ailelerden  

gelen  öğrencilerin, diğer  tutumlara  sahip  olan  ailelerin  öğrencilerine  göre; 

kendileriyle  ilgili  kararları  yine  kendileri  alan  öğrencilerin  diğerlerine  göre  

atılganlık  düzeylerinin  yüksek  olduğu, araştırma  bulgularıyla  kanıtlanmıştır (Akt: 

Uğurluoğlu, 1996; s. 21). 

Becet (1988)’ in  “Ana-Baba  Tutumlarının  ve  Bazı  Sosyo-Ekonomik  

Faktörlerin  Lise  Son  Sınıf  Öğrencilerinin  Atılganlık  Düzeyine  Etkisi” adlı  
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araştırmasında, demokratik  ve  otoriter  ana-baba  tutumları  ile  cinsiyet, yaş, okul  

türü  ve  bazı  sosyo-ekonomik  faktörlerin, öğrencilerin  atılganlık  düzeyine  etkisi  

incelenmiştir. Araştırmanın  örneklemini  1987-1988  ders  yılında  Tavşanlı  ilçesi  

lise  ve  meslek  liselerinden  rastgele  seçilen  412  öğrenci  oluşturmuştur. Bu  

çalışmada  Rathus  Atılganlık  Envanteri  ve  Ana-Baba  Tutum  Ölçeği  

kullanılmıştır. Araştırma  bulguları  şöyledir ; ana-babalarını  demokratik  olarak  

algılayan  öğrencilerin  atılganlık  düzeyleri, otoriter  olarak  algılayan  öğrencilerden  

daha  yüksek  çıkmıştır. Ana-babalarını  otoriter  olarak  algılayan  kız  öğrencilerin  

atılganlık  düzeyleri, ana-babalarını  otoriter  olarak  algılayan  erkek  öğrencilerin  

atılganlık  düzeyinden  daha  düşük  bulunmuştur. Normal  lise  öğrencilerinin  

atılganlık  düzeyleri, meslek  lisesi  öğrencilerinin  atılganlık  düzeylerinden  yüksek  

bulunmuştur. 

Barton (1986)  yaptığı  çalışmada, babaların  aşırı  disiplin  ve  otoritesinin  

çocuğun  tamamlanmış  ve  tamamlanmamış  duyguları, atılganlığı, korkuları  ve  

süper  egosu  üzerinde  etkili  olduğunu  saptamıştır (Akt: Saruhan, 1996; s.33). 

Atılganlık  ve  Kaygı  ile  İlgili  Araştırmalar 

Kaya (2001), “Meslek  Lisesi  Öğrencilerinin  Atılganlık  ve  Sürekli  Kaygı  

Düzeylerinin  Karşılaştırılması”  isimli  araştırmasında, öğrencilerin  atılganlık  ve  

kaygı  düzeylerinin  bazı  değişkenlere  göre  benzerlik  ve  farklılıkları  araştırmıştır. 

Öğrencilerin  atılganlık  düzeylerinin  ölçmek  amacıyla  Rathus  Atılganlık  

Envanteri (RAE), kaygı  düzeylerini  ölçmek  amacıyla da  Sürekli  Kaygı  Envanteri 

(SKE)  kullanılmıştır. Araştırma  1997-1998  öğretim  yılında  İzmir  il  merkezinde  

bulunan  5  ayrı  meslek  lisesinde  gerçekleştirilmiştir. Örneklem  grubu  olarak  lise  

birinci  sınıfa  devam  eden  186  ve  lise  son  sınıfa  devam  eden  180  öğrenci  

olmak  üzere  toplam  366  öğrenci  alınmıştır. Varyans  analizi  sonuçlarında  

genelde  atılganlık  düzeyi  yüksek  olan  deneklerin  kaygı  düzeyi  düşük  

bulunmuştur. Bu da  atılganlık  ile  kaygı  düzeyi  arasında  ters  orantılı  bir  ilişki  

olduğunu  göstermektedir. Bu  sonuca  ek  olarak, bazı  değişkenler  ile  kaygı  

düzeyi  ve  atılganlık  arasında  da  ilişki  olduğu  belirlenmiştir. 

Wehr  ve  Kaufman (1987), sınav  kaygısı  okulla  bağlantılı  bir  problem  ve  

matematik, kaygının  yıkıcı  etkilerine  açık  bir  konu  olduğundan  dolayı  atılganlık  
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eğitimi  deneyiminin  kaygıyı  azaltarak, matematik  başarısını  artıracağı  ve  

cinsiyete  bağlı  olarak  farklılık  gösterebileceği  varsayımıyla  hareket  ederek, bu  

kapsamda  atılganlık  eğitiminin, yüksek  kaygılı  ergenler  üzerindeki  etkilerini  

araştırmışlardır. Atılganlık  eğitimi  programı  sonucunda  atılganlık  ölçülerinde  

önemli  bir  artış  ve  kaygı  seviyelerinde  belirli  bir  düşüş  olduğu  gözlenmiştir. 

Bu  bulgu  Percell, Berwick  ve  Biegel'’in (1974)  atılganlık  ve  kaygı  arasında  

negatif  bir  ilişki  olduğu  iddialarını  desteklemektedir. Yalnız atılganlık  eğitiminin, 

matematik  başarısını  artırmada  başarılı  olmadığı  görülmüştür (Akt: Kaya, 2001; 

s.67). 

Jones  ve  Page (1986)  stresle  ilgili  baş  ağrılarında  denetim  odağı, 

atılganlık  ve  kaygı  kişilik  değişkenlerinin  etkisini  araştırdıkları  çalışmalarında, 

cinsiyet  değişkeni  açısından  kadınların  erkeklerden  daha  dışsal  denetimli  ve  

daha  az  atılgan  oldukları  dolayısıyla  daha  sık  baş  ağrısı  çektiklerini  

bulgulamışlardır. Dışsallığın  büyüklüğü  az  atılganlık  ve  yüksek  kaygı  ile  

bağlantılı  bulunmuştur. Denetim  odağı  ve  atılganlığın  kaygı  üzerindeki  etkisi  ve  

genel  bir  görüş  haline  gelen  baş  ağrısının, kaygının  psikolojik  bir  işareti  

olduğu  yönündeki  düşünce   göz  önüne  alındığında, kaygı  ve  baş  ağrısı  

arasındaki  ilişki  zayıf  bulunmuştur (Akt: Kaya, 2001; s. 68). 

Soares (1984)  yaptığı  çalışmada, atılganlık  algısı  ve  iletişim  kaygısının  

üç  alanı  olan  denetim  odağı  yönelimi, cinsiyet  farklılıkları  ve  beklenilen  

mesajların  yanılgısını  ölçmüştür. Araştırma  sonucunda  pozitif  ve  negatif  mesaj  

alanların  nötr  mesaj  alanlardan  iletişim  kaygılarının  düşük, atılganlık  seviyesinin  

daha  yüksek  olduğu  yönündeki  hipotez  desteklenmemiştir. İçsel  denetimli  

olanların  dışsal  denetim  odağına  sahip  olanlardan  iletişim  kaygısı  düşük, 

atılganlık  seviyeleri  yüksek  bulunmuştur. Bu  araştırma  atılganlık  ile  iletişim  

kaygısı  arasında  ters  orantı  olduğunu  ortaya  koymaktadır                                

(Akt: Kaya, 2001; s.74). 

Waksman (1984), atılganlık  ve  kaygı  arasındaki  ilişkiyi  araştırarak, 

atılganlığın  hem  kaygıyla  hem de  içsel  denetim  odağı  ile  ilişkili  olduğunu  ve  

atılganlık  eğitiminden  sonra  ergenlerin  kaygılarında  azalma  olduğunu  

belirtmiştir (Akt: Kaya, 2001; s. 68). 
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Wampler  ve  Amira (1980), sosyal  kaygının  giderilmesinde  atılganlık  

eğitimi  ve  meditasyonun  etkisini  incelemişlerdir. Deney  ve  kontrol  grubu  

modeline  göre  yürütülen  araştırmalarda  psikolojik  araştırma  aracı  olarak  

“Kendini  İfade  Ölçeği”, “Atılganlık  Envanteri”  ve ”MMPI”  uygulanmıştır. 

Meditasyonun  uygulandığı  öğrenci  grubunda, atılganlık  düzeylerinde  artış  

gözlenmiş, buna  karşılık  kaygıda  ve  toplumsal  soyutlanmada  azalma  olmuştur. 

Meditasyonun  etkisinin  atılganlık  eğitiminden  daha  etkili  olduğu  ve  deney  

grubunun  atılganlık  düzeylerinin  kontrol  grubuna  göre  daha  fazla  olduğu  

gözlenmiştir (Akt: Uğurluoğlu, 1996; s. 18). 

Ana-Baba  Tutumu  ve  Kaygı  ile  ilgili  Araştırmalar 

Erkan (2002), “Ergenlerin  Sosyal  Kaygı  Düzeyleri, Ana-Baba  Tutumları  

ve  Ailede  Görülen  Risk  Faktörleri  Üzerine  Bir  Çalışma”  adlı  çalışmasında, 

ergenlik  dönemindeki  öğrencilerin  sosyal  kaygı  düzeylerinin (olumsuz  

değerlendirilmekten  korkma  ile  sosyal  kaçınma  ve  huzursuzluk  boyutları)  ana-

baba  tutumlarına  ve  cinsiyete  göre  değişip  değişmediği; sosyal  kaygı  düzeyi  

yüksek  ve  düşük  öğrencilerin  ailelerinde  yer  alan  risk  faktörlerinin  neler  

olduğu; anne  ve  baba  tutumlarını  nasıl  betimledikleri  incelenmiştir. Örneklem, 

Adana  ve  İçel’ de  bulunan  resmi  genel  liselerden  seçilen  782  öğrenciden  

oluşmaktadır. Bu  çalışmada, nitel  ve  nicel  veri  toplama  yöntemleri  beraber  

kullanılmıştır. Araştırmada  ergenlerin  sosyal  kaygı  düzeylerini  belirlemek  için  

“Olumsuz  Değerlendirilmekten  Korkma(ODK)”  ile  “Sosyal  Kaçınma  ve  

Huzursuzluk (SKH)”  ölçekleri (Watson  ve  Friend, 1966) , Ana-Baba  Tutum  

Envanteri (Eldeklioğlu, 1996), aile  risk  faktörleri  soru  listesi, görüşme  formu  

kullanılmıştır. Sosyal  kaygı  düzeyi  yüksek (altı  öğrenci)  ve  sosyal  kaygı  düzeyi  

düşük  (altı  öğrenci)  toplam  12  öğrenci  ile  anne baba  tutumlarını  nasıl  

betimlediklerini  ve  ailelerinde  yer  alan  faktörlerin  neler  olduğunu  belirlemek  

için  yarı  yapılandırılmış  görüşmeler  yapılmıştır. Araştırmanın  sonuçlarına  göre, 

ana-baba  tutumlarının  ODK  Ölçeği  puanları  ile  SKH  Ölçeği  puanları  

üzerindeki  temel  etkisi  istatistiksel  olarak  anlamlı  bulunmuştur. Koruyucu-istekçi  

ve  otoriter  ana-baba  tutumlarına  sahip  öğrencilerin. ODK  ve  SHK  

Ölçeklerinden  yüksek  puan  aldıkları, demokratik  ana-baba  tutumuna  sahip  

öğrencilerin  ise  ODK  ve  SKH  ölçeklerinden  düşük  puan  aldıkları  gözlenmiştir. 
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Sosyal  kaygı  açısından  boşanma  durumu, evde  yaşayan  birey  sayısı, anne  ve  

babanın  eğitim  durumu, ailenin  gelir  durumu, ailenin  çocuğu  kıyaslama  durumu  

ve  ailenin  sosyal  faaliyetlere  katılmama  durumu  risk  faktörü  olarak  

gözlenmiştir. Bu  çalışmanın  nitel  veri  toplama  yöntemlerinden  elde  edilen  

sonuçlara  göre, sosyal  kaygı  düzeyi    yüksek  öğrencilerin  ailelerinde, demokratik  

tutumların  oranları  düşük; koruyucu  ve  otoriter  ana-baba  tutumlarının  oranının  

yüksek  olduğu; kaygı  düzeyi  düşük  öğrencilerin  ailelerinde  demokratik  

tutumların  oranları  yüksek, koruyucu  ve  otoriter  tutumlarının  oranlarının  düşük  

olduğu  gözlenmiştir. 

Gökçedağ (2001),  “Lise  Öğrencilerinin  Okul  Başarısı  ve  Kaygı  Düzeyi  

Üzerinde  Anne-Baba  Tutumlarının  Etkilerinin  Belirlenip  Karşılaştırılması”  adlı  

çalışmasında, lise  öğrencilerinin  anne-baba  tutumlarının  okul  başarısı  kaygı  

düzeyi  üzerindeki  etkilerini  incelemiştir. Araştırmanın  örneklemi, İzmir  ili  içinde  

farklı  sosyo-ekonomik  düzeydeki  beş  semtin  genel  liselerinde  tesadüfi  seçilen  

205  öğrenci  ile  gerçekleştirilmiştir. Bu  öğrencilerin  126’ sı  kız, 79’ u  erkektir. 

Öğrencilerin  anne-baba  tutumları  Yıldız  Kuzgun’ un  “Anne-baba  Tutum  

Envanteri”  ile, sürekli  kaygı  düzeylerini  ölçmek  için  Spielberger’ in  “Sürekli  

Kaygı  Ölçeği”  ile  ölçülmüştür. Öğrencilerin  kişisel  bilgileri, okul  ve  aileleri  

hakkındaki  görüşlerinin  alabilmek  için  “Kişisel  Bilgi  Formu”  hazırlanmıştır. 

Bulgular  incelendiğinde, sürekli  kaygı  düzeyi, akademik  başarı  ve  anne-baba  

tutumları  arası  ilişki  Pearson’ un  korelasyon  analizine  göre  anlamlı  

bulunmuştur. Buna  göre  anne-baba  tutumlarından  otoriter  tutum  puan  

ortalamaları  yüksek  olanların  sürekli  kaygı  düzeylerinin  yüksek  ve  akademik  

başarılarının  düşük  olduğu  görülmektedir. Demokratik  tutum  puan  ortalamaları  

yüksek  olan  öğrencilerin  ise  sürekli  kaygı  düzeylerinin  düşük  ve  akademik  

başarılarının  yüksek  olduğu  görülmektedir. 

Akyıl(2000)’ ın, “Algılanan  Anne-Baba  Çocuk  Yetiştirme  ve  Türk  

Ergenlerde  Sosyal  Anksiyete”  isimli  araştırmasının  amacı, algılanan  anne-baba  

çocuk  yetiştirme  davranışlarının  Türk  ergenlerin  sosyal  anksiyeteleri  üzerindeki  

etkisine  bakmak  ve  özellikle  sosyal  anksiyeteyi  etkileyen  davranışları  bulmaktır. 

Örneklem, iki  okuldan  alınan  284  öğrenciden  oluşmaktadır. Bu  öğrencilerin  145  

tanesi  13, 139  tanesi  ise  16  yaşındadır. Her  öğrenci, EMBU (yetiştirilme  
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anılarım, Perris  ve  arkadaşları, 1980), IIS (Kişilerarası  Durum  Envanteri, Van  

Dam-Baggen  ve  Kraaimaat, 1987)  ve  STAI-T (Durumluk-Sürekli  Kaygı  

Envanteri-Sürekli  Kaygı  Alttesti, Spielberger, 1970)  anketlerini  doldurmuşlardır. 

Sonuçlar, annenin  aşırı  korumacılığının  ve  babanın  duygusal  sıcaklığının  sosyal  

anksiyeteye  en  fazla  etki  eden  çocuk  yetiştirme  davranışları  olduğunu  

göstermiştir. Ayrıca, annelerini “yüksek  ilgi-yüksek  koruma”  olarak  algılayan  

deneklerin  sosyal  anksiyete  puanlarının  “yüksek  ilgi”yüksek  koruma”  ve  “düşük  

ilgi-düşük  koruma”  olarak  algılayan  deneklerden  daha  az  olduğu  bulunmuştur. 

Sürekli  kaygı  üzerinde  etki  yapan  davranışların  ise  annenin  reddi  ve  aşırı  

korumacılığı  olduğu  saptanmıştır. 

Küçükturan (1987), “Anadolu  Liseleri  Sınavlarına  Hazırlanan  Çocukların  

Kaygı  Düzeylerine  Ana-Baba  Tutumlarının  Etkisi” ni  araştıran  çalışmasında, 

ilkokul  beşinci  sınıfa  devam  eden  Anadolu  Liseleri  sınavlarına  hazırlanan  70  

çocuk  üzerinde  çalıştığı  ve  “Durumluk-Sürekli  Kaygı  envanteri”  ile  

“Bronfenbrenner  Ana-baba  Davranışları  Anketi” ni  kullanmış  ve  çocukların  

kaygı  düzeylerine  ana-baba  tutumlarının  etkisini  incelemeyi  amaçlamıştır. Bu  

araştırmanın  bulgularına  göre, çocukların  durumluk  kaygı  düzeyleri  arasında  bir  

ilişki  bulunmazken, seven  tutumla  durumluk  kaygı  düzeyi  arasında  negatif  bir  

ilişki  olduğu  saptanmıştır. Bu  ilişkiye  göre, annelerin  seven  tutumları  azaldıkça, 

durumluk  kaygı  düzeyinin  arttığı  görülmüştür. Annelerin  tutumlarının  sürekli  

kaygıya  etkisinin  önemli  olmadığı  bulunmuştur. Ayrıca  babanın  tutumlarının  

sürekli  ve  durumluk  kaygı  düzeylerini  etkilemediği  saptanmıştır (Akt: Saruhan, 

1996; s. 26). 

Kozacıoğlu (1986), “Çocukların  Anksiyete  Düzeyleri  ile  Annelerin  

Tutumları  Arasındaki  İlişki” yi  araştıran  çalışmasında  ergenlik  çağındaki  lise  

öğrencilerinin  Spielberger’ in  durumluk  ve  sürekli  kaygı  olarak  belirlediği  kaygı  

düzeyleriyle, bu  öğrencilerin  annelerinin  çocuklarına  karşı  tutumları  arasındaki  

ilişkiyi  belirlemiştir. Araştırmada  kullanılan  Durumluk-Sürekli  Kaygı  Envanteri, 

16-18 yaşlarındaki  lise  son  sınıfta  okuyan  kız  ve  erkek  grubuna  uygulanmıştır. 

Aynı  öğrencilerin  ebeveynlerine de  Aile  Hayatı  ve  Çocuk  Yetiştirme  Tutumu  

Ölçeği  uygulanmıştır. Böylece, 150  öğrenciden  ibaret  bir  genç  grubu  ile  yine  

150  ebeveynden  ibaret  bir  ergin  grubu  olmak  üzere  toplam  300  kişi  
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araştırmaya  katılmıştır. Araştırma  sonuçlarına  göre,  Durumluk-Sürekli  Kaygı  

Envanteri’ nin  uygulandığı  lise  öğrencilerinin  hepsinde, durumluk  kaygı  

seviyelerinin  kıyaslandırıldıkları  Amerikalı  öğrencilerinkine  göre  yüksek  

bulunduğu  belirtilmiştir. Bütün  gruplarda  “aşırı  kontrolcü”  tutumun  benimsendiği  

ve  bu  tutumun, gençlerin  kaygı  düzeylerinde  etkili  olduğu  görülmüştür  

Abacı (1986)’ nın  “Demokratik, Otoriter  ve  İlgisiz  Olarak  Algılanan  Ana-

Baba  Tutumlarının  Çocuğun  Kaygı (Anxiety)  Düzeyi  ile  İlişkisi”  isimli  

çalışmasında, araştırma  kapsamına  üniversiteye  devam  eden  toplam  203  öğrenci  

alınmıştır. Bu  öğrencilerin  durumluk  ve  sürekli  kaygı  seviyelerini  belirlemek  

için  LeCompte’ un  “Durumluk  ve  Sürekli  Kaygı  Envanteri”  ile  ana-baba  

tutumlarını  belirlemek  amacıyla  Kuzgun (1972)  tarafından  geliştirilen  “Ana-Baba  

Tutum  Ölçeği (A.B.T.Ö)”  uygulanmıştır. Deneklerin  algıladıkları  demokratik, 

ilgisiz  ve  otoriter  ana-baba  tutumları  ile  deneklerin  durumluk  ve  sürekli  kaygı  

seviyeleri  arasında  önemli  bir  ilişki  olduğu  saptanmıştır                                   

(Akt: Saruhan, 1996; s. 23). 

Kozacıoğlu (1982), düşük, orta,  ve  yüksek  sosyo-ekonomik  düzeyi  temsil  

eden  İstanbul’ daki  üç  liseden  150  öğrenci  ve  bu  öğrencilerin  anne  ve  babaları  

ile  yaptığı  bir  çalışmada, öğrencilerin  kaygı  düzeylerini  Durumluk- Sürekli  

Kaygı  Envanteri  ile  ölçmüştür. Çalışmanın  amacı, farklı  sosyo-ekonomik  

düzeydeki  öğrencilerin  kaygı  seviyesiyle  ebeveynlerinin  çocuk  yetiştirme  ve  

aile  tutumu  arasındaki  ilişkiyi  karşılaştırmalı  olarak  incelemektir. Bulgularda  

öğrenci  grupları  arasında  kaygı  ortalamaları  arasında  önemli  farklar  olmamasına  

karşın,  düşük  sosyo-ekonomik  düzeyi  temsil  eden  öğrencilerin  sürekli  kaygı  

puanlarının  daha  yüksek  olduğu  görülmüştür. Sürekli  kaygı  ile  ailenin  

demokratik  tutumu  arasında  düşük  derecede  ters  ilişki  çıkmıştır. Aşırı  ebeveyn  

koruyuculuğu, sıkı  disiplin  ve  aile  içi  çatışmaların, çocukta  bağımlılık  ve  

güvensizlik  duygularının  gelişmesine  yardımcı  olduğu  belirlenmiştir (Akt: Öner  

ve  LeCompte, 1998; s. 20). 
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Atılganlık  ve  Diğer  Değişkenler  Arasındaki  İlişkiler  ile  İlgili  

Araştırmalar 

Gökalan (2000), “İlköğretim  Okulu  Öğrencilerinin (12-14 Yaş)  Benlik  

Tasarımı, Atılganlık  ve  Kendini  Açma  Düzeyleri  ile  Akademik  Başarıları  

Arasındaki  İlişki”,  isimli  çalışmasında  araştırma  örneklemini  Konya  ilinde  üç  

farklı  ilköğretim  okulunda  öğretim  gören  12-14  yaş  arası  öğrencilerden  60’ ı  

kız, 50’ si  erkek  toplam  110  öğrenci  oluşturmuştur. Araştırmanın  verilerini  

toplamak  amacıyla  “Benlik  tasarım  Envanteri”, “Kendini  Açma  Envanteri”, 

kimlik  bilgileri  içinse  “Kişisel  Bilgi  Formu”  kullanılmıştır. Araştırma  

sonucunda; öğrencilerin  benlik  tasarımı, kendini  açma  ve  atılganlıkları  arasında  

önemli  bir  ilişki  olduğu; erkek  öğrencilerin  benlik  tasarımı, atılganlık  

seviyelerinin  kız  öğrencilerinkinden  yüksek  olduğu, bununla  birlikte  kız  

öğrencilerin  kendini  açma  seviyesinin  erkeklerinkinden  yüksek  olduğu; 

öğrencilerin  ailelerinin  sosyo-ekonomik  ve  eğitim  seviyeleri  ile  öğrencilerin  

benlik  tasarımı, kendini  açma, atılganlık  düzeyleri  arasında  önemli  bir  ilişki  

olduğu; öğrencilerin  başarı  algıları  ile  benlik  tasarımı, kendini  açma  ve  

atılganlık  düzeyleri  arasında  önemli  ilişki  olduğu  görülmüştür. 

Gemi (1997), “Lise  Son  Sınıf  Öğrencilerinin  Atılganlık  Düzeyini  

Etkileyen  Bazı  Faktörler”,  isimli  çalışmasında 1995-1996  öğretim  yılında  Bursa  

ilinde  gündüz  öğretim  yapan  normal  lise  son  sınıf  öğrencilerinden  107  kız, 93  

erkek  toplam  200  kişi  araştırmanın  örneklemini  oluşturmaktadır. Araştırmaya  

katılan  deneklere  “Kişisel  Bilgi  Toplama  Formu”  ile  “Rathus  Atılganlık  

Envanteri”  uygulanmıştır. Araştırmanın  verilerine  göre  uygun  analiz  sonuçları; 

cinsiyetin, hazırlanan  üniversite  giriş  programlarının, ilkokul-ortaokul  mezuniyet  

derecesinin, sosyo-kültürel  etkinliklere  katılma  derecesinin, arkadaşlık  hayatından  

memnuniyet  derecesinin, aile  içinde  bireyin  kişisel  kararlarına  güven  

derecesinin, bireyin  kendisini  fiziksel  olarak  beğenme  derecesinin, karşı  cinsle  

ilişkilerde  memnuniyet  derecesinin,  ailedeki  çocuk  sırasının, anne-babanın  eğitim  

durumu  ile  ailenin  aylık  ortalama  gelirinin  bireyin  atılganlık  düzeyinde  etkili  

olduğu  ortaya  çıkmıştır.  
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Deniz (1997), “Üniversite  Öğrencilerinin  Cinsiyet  ve  Kültürel  Farklılıklara  

Dayalı  Atılganlıkları  Üzerinde  Bir  Atılganlık  Eğitimi  Denemesi”  adlı  

araştırmasında  atılganlık  eğitiminin, öğrencilerin  atılganlık  puanlarını  etkileyip  

etkilemediği  incelenmiştir. Bunun  yanında  atılganlığın  sınıf, cinsiyet  ve  alt  

sosyo-kültürel  kökenlere  göre  farklılaşıp  farklılaşmadığı  incelenmiştir. 

Araştırmanın  evreni  Niğde  üniversitesi  Eğitim  fakültesi  Sınıf  Öğretmenliği  

bölümü  I.  ve  III.  Sınıfa  giden  öğrenciler  oluşturmaktadır. Örnekleme  alınan  

öğrenci  sayısı  280’ dir. Öğrencilerin  atılganlığı  “Rathus  Atılganlık  Envanteri”  

ile, özlük  nitelikleriyle  ilgili  bilgiler  “Kimlik  Bilgileri  Anket”i  ile  belirlenmiştir. 

Elde  edilen  puanlar  değişkenlere  göre  F  ve  t  testi  ile  test  edilmiştir. Araştırma  

bulgularından  sınıf  değişkeninin  öğrencilerin  atılganlığı  üzerinde  etkili  olduğu; 

cinsiyetin  atılganlık  üzerinde  etkili  olduğu;  şehir  alt  kültüründen  gelen  

öğrencilerin  kasaba  ve  köy  alt  kültüründen  gelen  öğrencilerden  daha  atılgan  

olduğu; atılganlık  eğitiminin  öğrencilerin  atılganlık  puanlarını  önemli  düzeyde  

etkilediği  anlaşılmıştır. 

Yeşilyaprak (1999)’ ın, “Üniversite  Öğrencilerinin  Özsaygı, Atılganlık  ve  

Denetim  Odağı  Açısından  Üniversiteye  Giriş  ve  Çıkış  Özellikleri: Boylamsal  

Bir  Çalışma”  isimli  araştırmasının  amacı, üniversite  öğrencilerinin  özsaygı, 

atılganlık  ve  denetim  odağı  açısından  üniversiteye  girişteki  özellikleri  ile  dört  

yıllık  eğitimin  sonunda  üniversiteden  çıkıştaki  özelliklerini  karşılaştırmaktır. 

Araştırma, Gazi  Üniversitesi, Mesleki  Eğitim  fakültesi, Çocuk  gelişimi  ve  

Eğitimi  Bölümüne  1993-1994  yılında  girerek, 1996-1997  öğretim  yılında  

mezuniyet  aşamasına  gelen  öğrenciler  üzerinde  yürütülmüştür. Örneklem  164  

kız  öğrenciden  oluşmaktadır. İncelenen  değişkenleri  ölçmek  üzere  Özsaygı  

Envanteri (Güngör, 1989), Rathus  Atılganlık  Envanteri (Voltan, 1980)  ve  Denetim  

Odağı  Ölçeği (Yeşilyaprak, 1988)  kullanılmıştır. Veriler, bağımlı  gruplarda  “t”  

testi  ile  çözümlenmiştir. Üniversite  öğrencilerinin  özsaygı, atılganlık  ve  denetim  

odağı  açısından  üniversiteye  giriş  ile  dört  yıllık  eğitim  sonunda  üniversiteden  

çıkış  özelliklerini  karşılaştıran  araştırma  bulguları  incelenen  değişkenler  

açısından, eğitim  süreci  sonunda  olumlu  gelişmeler  olduğunu  ortaya  koymuştur. 

Uğurluoğlu (1996), “Lise  Öğrencilerinde  Özsaygı  Düzeyi  ile  atılgan  

Kişilik  Özelliği  Arasındaki  İlişkinin  İncelenmesi”  adlı  çalışmasında, öğrencilere  
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ait  kişisel, sosyo-ekonomik  ve  akademik  değişkenlerin  özsaygı  düzeyi  ile  

atılganlık  düzeyi  arasındaki  ilişkiyi  nasıl  etkilediğini  belirlemeye  çalışmıştır. 

Araştırma  Trabzon  Fatih  Lisesi’ nde  500  öğrenci  üzerinde  yapılmıştır. Bilgi  

toplamak  amacıyla  Güngör (1989)  tarafından  geliştirilen  Özsaygı  Ölçeği, Rathus  

Atılganlık  Envanteri  ve  Kişisel  Bilgi  formu  kullanılmıştır. Araştırma  sonucu, 

özsaygı  düzeyi  ile  atılganlık  düzeyi  arasında  anlamlı  pozitif  yönde  ve  güçlü  

olmayan  bir  ilişki  olduğunu  göstermiştir. Öğrencilerin  ailelerinin  ekonomik  

düzeyleri, babalarının  eğitim  düzeyleri, doğum  sıraları, kardeş  sayıları  ve  

yaşlarına  göre  özsaygı  düzeyleri  ve  atılganlık  düzeyleri  arasında  anlamlı  

farklılıklar  bulunmamıştır. 

Mays (1996), sınıf  ortamında  sunulan  kapsamlı  atılganlık  eğitimi  

programının  etkinliğini  geliştirmek  amacıyla  yaptığı  çalışmada, atılganlık  

eğitimin  alan  grup  ile  kontrol  grubu  arasında  önemli  farklar  bulmuştur. 

Atılganlık  eğitimi  alan  gruptaki  bireylerin  kendilerini  geliştirerek  daha  az  

saldırgan, daha  az  pasif, daha  fazla  atılgan  oldukları, sürekli  kaygılarının  azalmış  

olduğu  ve  daha  fazla  içsel  denetim  odağına  sahip  olabildikleri  görülmüştür. Bu  

çalışma  cinsiyet  farklılığı  olmaksızın, sınıf  formatlı  atılganlık  eğitimi  

programının  5.  Sınıf  öğrencilerinin  atılganlık  bilgilerinin  artmasında, saldırganlık  

değerlerinin  azalmasında, atılganlık  değerlerinin  yükselmesinde  ve  sürekli  

kaygılarını  düşürmede  önemli  bir  metod  olduğu  sonucuna  varılmıştır (Akt: 

Kaya, 2001; s.72). 

Torucu (1994), grupla  atılganlık  eğitiminin  bireylerin  atılganlık  düzeyine  

etkisini  incelediği  çalışmasında, deneklerin atılganlık  eğitimi  sonunda  aldığı  

puanlar  eğitim  öncesinde  alınan  puanlardan  yüksek  bulunmuştur. Ancak  bu  

sonuç  istatistiksel  olarak  anlamlı  bulunmamıştır. Araştırmacı, grupla  atılganlık  

eğitiminin, orta  öğretim  kurumlarındaki  öğrencilerin  olumlu  kişilerarası  iletişim  

becerilerini  kazanmalarına  yardım  edeceği  sonucuna  varmıştır                             

(Akt: Kaya, 2001; s. 76). 

Kapıkıran (1993)  içten  ve  dıştan  denetimliliğe  sahip  ergenlerin  atılganlık  

düzeylerini  araştırdığı  çalışmasında  öğrencilerin  denetim  odağı  ile  atılganlık  

düzeyleri  arasında  istatistiksel  anlamda  ilişki  bulmuştur. Bu  sonuca  göre, içsel  
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denetim  odağına  sahip  ergenlerin  atılganlık  düzeyleri  daha  yüksektir. Kız  ve  

erkek  öğrenciler  açısından  kızlarda  denetim  odağı  ile  atılganlık  düzeyleri  

arasında  istatistiksel  anlamda  ilişki  bulunurken, erkeklerde  anlamlı  ilişki  

bulunmamıştır. Anlamlı  çıkan  diğer  bir  bulgu  öğrencilerin  aylık  gelirleri  ile  

atılganlık  düzeyleri  arasında  istatistiksel  anlamda  ilişki  bulunmuştur. Aylık  geliri  

yüksek  ailelerin  çocuklarının  aylık  geliri  düşük  olan  ailelerin  çocuklarından  

daha  atılgan  oldukları  görülmüştür. Ayrıca  anneleri  orta, lise, üniversite  mezunu  

olan  ergenlerin  atılganlık  düzeylerinin  ilkokul  mezunu  anneleri  olan  öğrencilere  

göre  atılganlık  düzeyi  daha  yüksek  bulunmuştur (Akt: Kaya, 2001; s. 74). 

Waksman (1984)  tarafından  “Ergenlerde  Atılganlık  Eğitimi”  konulu  

yapılan  çalışmada, ergenlerde  kısa  dönem  atılganlık  eğitiminin  etkililiğine  ilişkin  

bir  kanıt  sağlamaktadır. 4  haftalık  program  sonucunda  ergenlerin, kendini  

tanımlama  ve  denetim  odağı  ölçümlerinde  puanlarını  önemli  oranda  artırdıkları  

görülmüştür. Kendine  saygı  ve  benlik  kavramının  sosyal  davranışta  önemli  rol  

oynadığı  düşüncesinden  hareketle  yapılan  çalışmada, kısa  dönemli  atılganlık  

eğitiminin  kendini  tanımlama  ve  ergenlerin  kontrolünde  çok  olumlu  etkiler  

yapabileceği  belirtilmiştir (Akt: Kaya, 2001; s. 71). 

Meyer (1991)  tarafından  yapılan  çalışmada, atılganlık  eğitiminin  atılgan  

davranışlar, kendini  kabul, kendini  algılama  ve  bireyin  denetim  odağına  etkisi  

araştırılmıştır. Deney  ve  kontrol  grubu  olarak  seçilen  bireylere, araştırmada  

incelenen  değişkenlerle  ilgili  bilgi  toplamak  için  Rathus  atılganlık  envanteri, 

Berger  Kendini  Kabul  Envanteri, Tennessee  Benlik  Kavramı  Ölçeği, Nowicki  ve  

Strickland  Denetim  Odağı  Ölçeği  kullanılmıştır. Araştırma  sonunda  atılgan  

davranışların  kullanımı  ölçülerek  Rathus  Atılganlık  Envanteri’ nin  ortalama  

puanlarında  anlamlı  farklılıklar  olduğu  görülmüştür (Akt: Uğurluoğlu,1996; s.18). 

Aydın (1991)’ ın,  “Cinsiyet  Ve  Cinsiyet  Rolleri  Açısından  Atılganlık  

Seviyesinin  İncelenmesi”  adlı  çalışmasının  amacı, üniversite  öğrencilerinde  

cinsiyet  farkının  ve  cinsiyet  rollerinin  atılganlık  seviyelerine  etkisi  olup  

olmadığının  araştırılmasıdır. Araştırmada  Cinsiyet  Rolleri  Değerlendirme  

Envanteri  ve  Rathus  Atılganlık  Envanteri  kullanılmıştır. 1989-1990  öğretim  

döneminde  Marmara  Üniversitesi  Atatürk  Eğitim  Fakültesi’ ne  devam  eden  338  
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öğrenci  araştırmanın  örneklemini  oluşturmuştur. Elde  edilen  bulgular  şöyledir : 

“Erkek  üniversite  öğrencilerinin  atılganlık  seviyeleri, kızların  atılganlık  

seviyesinden  daha  yüksektir “  şeklindeki  hipotez  doğrulanmamıştır. Gençlerin  

atılganlık  seviyeleri, androjen  cinsiyet  rolü  ile  belirsiz  cinsiyet  rolü  benimsemiş  

olanlarda  önemli  farklılık  olduğu  değerlendirilmiştir. Sonuçta  bu  araştırmada 

üniversite  öğrencilerinde  cinsiyetin  atılganlığı  etkileyen  bir  faktör  olmadığını  

belirtmiştir. 

Tegin (1990), “Üniversite  Öğrencilerinin  Atılgan  Davranış  ve  

eğilimlerinin  Cinsiyet  ve  Fakülte  Değişkenleri  Açısından  incelenmesi” adlı  

araştırmasında, Hacettepe  Üniversitesi’ nin  4  ayrı  fakültesinde  okuyan  265  kız  

ve  346  erkek  katılımcıdan  elde  edilmiş  olan  verilerle, üniversite  öğrencilerinin  

atılgan  davranış  ve  eğilimlerinin  cinsiyet  ve  fakülte  değişkenleri  açısından  

karşılaştırılmasını  yapmıştır. Araştırmada  Hacettepe  Üniversitesi’ nin  dört  ayrı  

fakültesinde  okuyan  611  öğrenci  denek  olarak  kullanılmıştır. Araştırmaya  

katılan  deneklerin  atılganlık  düzeyleri, Gambrrill  ve  Richey’ in  “Atılganlık  

Envanteri”  ile  ölçülmüştür. Ölçekten  alınan  puanlar  yönünden  grupların  

değerlendirilmesi  için  2x4  faktörlü  seçkisiz  grup  desenine  uygun  varyans  

analizi  tekniği  uygulanmıştır. Analiz  sonuçları, deneklerin  cinsiyetlerinin, 

envanterin “Huzursuzluk”  ve  “Davranış”  alt  ölçeklerinden  alınan  puanlar  

üzerinde  anlamlı  bir  etki  yaratmadığını  göstermiştir. Buna  karşın, yalnız  

“Huzursuzluk” alt  ölçeğinden  elde  edilen  puan  ortalamaları  arasında  fakültelere  

bağlı  farklılıklar  bulunmuş; kızlarla  erkekler  arasında  atılgan  davranış  açısından  

farklılık  olmadığı,  fakülteler  arasında  ise  Eğitim  Fakültesi  öğrencilerinin  diğer  

fakültelerle  oranla  daha  az  atılgan  olduklarını  ortaya  koymuştur. 

Arı (1989)  üniversite  öğrencilerinin  baskın  ben  durumları  ile  bazı  özlük  

niteliklerinin  ben  durumlarına, atılganlık  ve  uyum  düzeylerine  etkisini  incelemek  

amacıyla  üniversite  birinci  ve  dördüncü  sınıfa  devam  eden  397  genç  üzerinde  

çalışmış  ve  araştırmada  “Hacettepe  Kişilik  Envanteri”, “Rathus  Atılganlık  

Envanteri”  ile  araştırmacı  tarafından  geliştirilen  “Ben  Durumları  Ölçeği”  

kullanılmıştır. Bu  ölçeklerden  elde  edilen  toplam  ve  alt  puanların  ortalamaları  

değişken  sayısına  göre  F  ve  t  testi  ile  test  edilmiştir. Araştırmanın  bulguları  

şöyledir : 
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-Bölüm  ve  sınıf  değişkenleri, öğrencilerin  atılganlığı  üzerinde  etkili  

değildir. 

-Erkek  öğrenciler, kız  öğrencilerden  daha  atılgandır.  

-Cinsiyet, bölüm  ve  sınıf  değişkenleri  öğrencilerin  uyumları  üzerinde  

etkili  değildir. 

-Bölüm  ve  sınıf  değişkenleri, öğrencilerin  ben  durumları  üzerinde  etkili  

değildir. 

Özodaşık (1989), yalnızlığın;  atılganlık, kaygı, depresyon  ve  akademik  

başarı  ile  ilişkisini  tespit  etmek  amacıyla  yaptığı  çalışmasında  Selçuk  

Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi’ nin  çeşitli  bölümlerinden  seçilen  171  öğrenci  

üzerinde  çalışmıştır. Yalnızlığın  atılganlık, kaygı  ve  depresyonla  ilişkisinin  tespit  

edilmesinde  alt  gruplardan  faydalanılmış, akademik  başarıyla  ilişkisinin  tespit  

edilmesinde  tüm  grup  ele  alınmıştır. Değişkenler  arasındaki  ilişkiler  Pearson-

Çarpım  moment  korelasyon  katsayısı  ile  tespit  edilmiştir. Araştırmanın  

sonucunda  elde  edilen  bulgulara  göre  yalnızlık  ve  atılganlık  arasında  negatif  

yönde, kaygı  ve  depresyon  arasında  ise  pozitif  yönde  ilişki  bulunmuştur. 

Çulha  ve  Dereli (1987)’ nin, “Atılganlık  Eğitimi  Programı” adlı  

çalışmaları, 1983-1984  ders  yılının  I.  Sömestrinde  Özel  Robert  Koleji  orta  son  

sınıf  öğrencileri  üzerinde, Grup  Atılganlık  Eğitim  Programının  etkilerini  

incelemek  amacıyla  yapılmıştır. Araştırmada  denek  olarak  Robert  Koleji’ nin  

ortalama  15-16  yaşlarındaki  kız  ve  erkek  öğrencileri, orta  sınıf  öğrencileri,  

seçilmiştir. Önce  122  öğrencinin  atılganlık  düzeyleri  Rathus  Atılganlık  

Envanteri  ile  ölçülmüştür. Bulgulara  göre  Robert  Koleji  orta  son  sınıf  

öğrencilerinden  atılgan  olmayan  öğrenciler  belirlenmiş, bunların  arasından  deney  

grubu  için  12  öğrenci,  kontrol  grubu  için de  12  öğrenci  seçilmiştir. Atılganlık  

eğitim  programı  7  hafta  sürmüştür. Araştırmada  Atılganlık  Eğitim  grubu, eğitim  

verilmeyen  kontrol  grubundan  önemli  ölçüde  gelişme  göstermiştir. 

Hurt (1986), atılganlık  eğitimi  tekniklerinin  ıslahevinde  bulunan  erkek  

ergenlerin  sınıf  içi  davranışları  üzerinde, denetim  odağının  içselleştirilmesinde, 
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benlik  kavramının  geliştirilmesi  ve  saldırgan  davranışların  azaltılması  üzerindeki  

etkisini  belirlemek  amacıyla  yaptığı  çalışmada; suç  teşkil  eden  davranışın  

bireylerin  özel  durumlarda  yaşadıkları  sosyal  beceri  davranışlarındaki  

travmalardan  ileri  geldiğini  ve  suçluların  büyük  çoğunluğunun  sosyal  beceri  

davranışlarındaki  eksikliklerden  dolayı  uyumsuz  davrandıkları  sonucuna  

varmıştır (Akt: Kaya, 2001; s. 71). 

Aytar (1987)’ ın  “Bir  Grup  Ergende  Atılgan  Davranış  Düzeyi”  adlı  

çalışmasında  İstanbul’ daki  bir  grup  lise  ve  üniversite  öğrencisinin  ne  düzeyde  

atılgan  davranış  özelliği  gösterdikleri  araştırılmıştır. Araştırmada  iki  denek  

grubuyla  çalışılmıştır. Lise  grubu, İstanbul’ daki  özel  bir  lisenin  lise  1. Sınıf  

öğrencilerinden  alınan  32’ si  kız, 38’ i  erkek  70  kişilik  bir  öğrenci  grubundan  

oluşmuştur. Üniversite grubundaki  öğrenciler  ise  tıp  fakültesi  1.  Sınıf  

öğrencilerinden  41’ i  kız, 63’ ü  erkek  olmak  üzere  104  kişiden  oluşmuştur. 

Çalışmada  atılganlık  düzeyinin  belirlenebilmesi  için  Rathus  Atılganlık  Envanteri  

kullanılmıştır. Araştırma  sonucunda  elde  edilen  bilgilere  göre, iki  grup  arasında  

atılganlık  düzeyi  açısından  anlamlı  düzeyde  bir  farka  rastlanmamıştır. 

Oral (1986), atılganlık  düzeyi  ile  depresyon  ve  cinsiyet  arasındaki  ilişkiyi  

incelediği  çalışmasında, depresif  grubun  depresyon  düzeyi  çok  yüksek, atılganlık  

düzeyi  ise  çok  düşük  bulunmuştur. Cinsler  arasında, kadınların  atılganlık  güzeyi  

erkeklerden  daha  anlamlı  düzeyde  düşük  çıkmıştır (Akt: Kaya, 2001; s. 77). 

Kımble  ve  Marsh’ ın (1984)  birlikte  yaptıkları  “Kişilik  Raporu  Olarak  

Atılganlıkta  Cinsiyet, Yaş  ve  Kültürel  Farklılıklar” adlı  araştırmasında  782  

üniversite  öğrencisine  Rathus  Atılganlık  Envanteri  ve  istenen  verileri  

sağlayacak  bilgi  formu  verilmiştir. Araştırma  sonucu  olarak, cinsiyet  farklılığının  

atılganlığı  etkilediği  belirlenmiştir (Akt: Örgün, 2000; s. 61). 

Nix  ve  Lohr (1984)’ un  yaptıkları  araştırmada, erkeksi  cinsiyet  rolü  

özelliklerinin  atılganlıkla  olumlu  korelasyon  halinde  olmadığını  göstermişlerdir 

(Akt: Örgün, 2000; s. 61). 

Kimble, Marsh  ve  Kıska (1984)  tarafından  Rathus  Atılganlık  Envanteri  

kullanılarak, bireylerin  cinsiyet, yaş, kültür  ya da  etnik  grup  ve  aile  içindeki  
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pozisyonu  gibi  değişkenlerin  onların  atılganlıklarını  nasıl  etkilediğini  belirlemek  

amacıyla yapılan  çalışmada  daha  önce  yapılan  araştırmalara  benzer  olarak  

erkeklerin  kızlara  oranla  daha  atılgan  oldukları  görülmüştür. Aynı  zamanda  

yaşça  büyük  öğrencilerin  yaşça  küçük  olan  öğrencilerden  cinsiyet  ve  etnik  

gruba  bakılmaksızın  daha  atılgan  oldukları  tespit  edilmiştir. Bu  sonuca  ilişkin  

yapılan  nedensel  açıklama; yaşın  büyüklüğünün  karakteristik  bir  durum  olduğu, 

ilişkilerde  bireyi  farklı  şekilde  yönlendirdiği  aynı  zamanda  yaşın  ve  deneyimin  

ilişkilerde  kişisel  güveni  artırdığı  şeklindedir (Akt: Kaya, 2001; s.66). 

Cooley  ve  Nowicki (1984) tarafından atılgan  davranış  ve  denetim  odağı  

inançları  arasındaki  ilişki  hakkında  kadınları  ve  erkekleri  karşılaştırmak  

amacıyla yürütülen  “Kız  ve  Erkek  Kolej  Öğrencilerinde  Denetim  Odağı  ve  

Atılganlık”  adlı  çalışmada  erkekler  için  yüksek  atılganlık  ve  içsel  yönelim  

arasında  önemli  korelasyon  olduğu  ama  kadınlar  için  durumun  bunun  tam  tersi  

olduğu  görülmüştür (Akt: Kaya, 2001; s.67). 

Stevens (1983), yaptığı  çalışmada  hemşirelik  öğrencilerinde  atılganlık, 

cinsiyet  ve  denetim  odağı  ilişkisini  incelemiştir. Araştırmanın  sonuçları, birinci  

ve  son  sınıf  öğrenciler  arasında  önemli  farklılıklar  olduğunu  göstermektedir. 

Son  sınıfların  atılganlık  düzeyleri  ilk  sınıflara  oranla  daha  yüksek  bulunmuştur. 

Çalışmanın  bulgularına  göre  içsel  denetim  ve  erkeklik  özelliği  atılganlık  

kavramı  ile  önemli  oranda  ilişki  gösterirken; denetim  odağı  ile  cinsiyet  

arasındaki  ilişkinin  minimum  düzeyde  olduğu  açıklanmıştır                             

(Akt: Kaya, 2001; s.73). 

Topukçu (1982)  Bala  bölgesinde  bulunan  iki  ayrı  ilkokul  öğrencileri  

üzerinde  yaptığı  araştırmasında  çocuklara  verilen  atılganlık  eğitiminin  onların  

atılganlık  düzeyine  etkisini  incelemiştir. Öğrencilerin  atılganlık  düzeyi  

araştırmacı  tarafından  hazırlanan  atılganlık  envanteriyle  ölçülmüştür. Deney  

grubu  altı  haftalık  atılganlık  eğitimi  uygulamasına  tabi  tutulmuştur. Elde  edilen  

verilerin  çözümlenmesinde t testi  kullanılmıştır. Elde  edilen  bulgulardan, 

atılganlık  eğitiminin  çocukların  atılganlık  düzeyine  olumlu  yönde  etkilediği  

sonucuna  varılmıştır (Akt: Kaya, 2001; s.76). 
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Voltan (1980 a)  “Rathus  Assertiveness  Schedule” yi  “Rathus  Atılganlık  

Envanteri”  adı  altında  Türkçe’ ye  uyarlayarak  envanterle  ilgili  geçerlik  

çalışması  yapmıştır. Grupla  atılganlık  eğitiminin  bireyin  atılganlığına  etkisini  

deneysel  bir  model  üzerinde  incelemiştir. Voltan  “Grupla  Atılganlık  Eğitiminin  

Atılganlık  Düzeyine  Etkisi” ni  sağlık  koleji  yatılı  kız  öğrencilerini  kapsayan  60  

kişilik  bir  grup  üzerinde  yapmıştır. Grubun  yarısını  eğitim  grubu, diğer  yarısını  

kontrol  grubu  olarak  ayırdığı  kız  öğrencilerin, eğitim  öncesinde  atılganlık  

düzeylerini  saptamak  üzere  Rathus  Atılganlık  Envanteri’ ni  uygulamıştır. Daha  

sonra  eğitim  grubunu  3  haftalık  eğitimden  geçirdikten  sonra  eğitim  ve  kontrol  

grubuna  Rathus  Atılganlık  Envanteri  tekrar  uygulanmıştır Araştırma  sonuçlarına  

göre  kontrol  grubunun  ön  test  son  test  puanları  arasında  önemli  bir  fark  

bulunamamıştır. Ön  test  son  test  arasındaki  fark  =.05  düzeyinde  anlamlı  

bulunmuştur. 

Pearson (1980)’ ın, “İletişim  Kaygısı  ve  Atılganlık  Arasındaki  İlişki” adlı  

çalışmasında, 215  kolej  öğrencisi  örneklem  olarak  alınmıştır. Atılganlıkla  iletişim  

kaygısı  arasındaki  ilişkiyi  ölçmek  amacıyla Rathus  Atılganlık  Envanteri  ve  

İletişim  Kaygısı  Kişisel  Bildirimi (Personal  Report  of  Communication  

Apprehension-PRCA)  kullanılmıştır. Bu  iki  ölçek  tarafından  ölçülen  atılganlık  

ve  iletişim  kaygısı  arasındaki  bağ, kişiler arası  iletişim  kaygısı  olarak  

görülmüştür (Akt: Örgün, 2000; s.61). 

Wolpe (1976), tanışmalarda  atılgan  davranışın  davranışsal  tekniklerle  nasıl  

geliştirileceğini  belirtmek  amacıyla  iki  örnek  üzerinde  çalışmıştır. Sonuçta  aşırı  

duyarlılığın  bir  sonucu  olarak  ortaya  çıkan  reddedilme  duygusunun  “Sistematik  

Duyarsızlaştırma  Tekniği”  ile  tedavi  edilip  bu  duyguların  yerine  atılgan  

davranışın  nasıl  geliştirileceğini  göstermiştir (Akt: Saruhan, 1996; s. 31). 

Hersen ve Miller (1973) atılgan  davranışın  geliştirilmesinde  

kullanılabilecek  etkili  bir  yöntem  geliştirmek  amacıyla  klinik  ve  deneysel  

testler  uygulanmışlardır. Atılgan  olmayan  kişilerin  diğer  insanlara  olumlu-

olumsuz  duygularını  ifade  edemeyen, haklarını  istemeyen  kişiler  olduklarını  

saptamışlardır. Araştırma  sonuçlarına  göre  “Modelden  Öğrenme (Modelling)”  
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diğer  öğrenme  yöntemleriyle  birleştirildiğinde  atılgan  davranışın  

geliştirilmesinde  kullanılabileceği  ortaya  çıkmıştır (Akt: Saruhan, 1996; s. 30). 

Rathus (1972), atılganlık  düzeyi  düşük  olan  bireylere  verilen  atılganlık  

eğitiminden  sonra, bireyin  kazandığı  atılgan  davranışın  öğelerini  incelemiş, ses  

tonu, duruş  biçimi, konuşmanın  akıcılığı, gözle  iletişim  ve  yüz  çevresinde  

değişiklikler  olduğunu  gözlemiştir (Akt: Uğurluoğlu, 1996; s. 189). 

Tucker  ve  Weawer (1983) atılganlık, saldırganlık  ve  çekingenlik  

kavramlarının  ayrımı  üzerinde  bir  faktör  analizi  çalışması  yaparak, atılganlık  ve  

saldırganlık  değişkenleri  arasında  pozitif; atılganlık  ve  çekingenlik  değişkenleri  

arasında  ise  negatif  bir  ilişki  bulmuşlardır. Cinsiyet  değişkeni  açısından  bir  

farklılık  olmadığı  görülmüştür (Akt: Kaya, 2001; s. 68).  

Ana-Baba  Tutumu  ve  Diğer  Değişkenler  Arasındaki  İlişkiler  ile  

İlgili  Araştırmalar 

Balcı (2002), “Lise  Öğrencilerinin  Algılanan  Ana-Baba  Tutumları  ile  Ego  

Durumları  Arasındaki  İlişkinin  Bazı  Değişkenler  Açısından  İncelenmesi”  adlı  

çalışmasını  Samsun  ilinde  Milli  Eğitim  Bakanlığı’ na  bağlı  devlet  okullarından  

sosyo-ekonomik  durumları  dikkate  alınarak  üç  liseden  277  öğrenci  üzerinde  

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada  Williams 81978)  tarafından  geliştirilen, Arı  ve  

Bacanlı (1996)  tarafından  standardizasyonu  yapılan  Ego  Durumları  Ölçeği  ile  

Kuzgun (1972)  tarafından  geliştirilen  Ana-Baba  Tutum  Envanteri  kullanılmıştır. 

Ayrıca  öğrencilere  kişisel  bilgi  formu  uygulanmıştır. Araştırma  sonuçlarına  göre  

ebeveynlerini  demokratik  olarak  algılayan  lise  öğrencilerinin  cinsiyetlerine  göre, 

eleştirici  ana-baba  ego  durumları  arasında  kendilerini  başkalarına  karşı  nasıl  

hissettiklerine  ilişkin  ego  durumları  düzeylerine  göre;  eleştirici, koruyucu, serbest  

çocuk  ego  durumları  puan  ortalamaları  arasında, kendilerini  nasıl  hissettiklerine  

ilişkin  serbest  Çocuk  ego  durumu  arasında  anlamlı  bir  fark  olduğu  

bulunmuştur. Ebeveynlerini  koruyucu-istekçi  olarak  algılayan  lise  öğrencilerinin  

cinsiyetlerine  göre, ego  durumları  arasında  hiçbir  ego  durumu  puan  ortalamaları  

arasında  fark  olmadığı belirlenmiştir. 
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Alisinanoğlu (2003), “Çocukların  Denetim  Odağı  ile  Algıladıkları  Anne  

Tutumları  Arasındaki  İlişkinin  İncelenmesi”  adlı  araştırmasını,  çocukların  

denetim  odaklarında  sosyo-ekonomik  düzey, cinsiyet, kardeş  sayısı, doğum  sırası, 

anne-baba  öğrenim  düzeyi  gibi  değişkenlerin  farklılık  yaratıp  yaratmadığını  

belirlemek  ve  çocukların  denetim  odakları  ile  algıladıkları  anne  tutumları  

arasındaki  ilişkiyi  incelemek  amacıyla  yapmıştır. Alt  ve  üst  sosyo-ekonomik  

düzeydeki  semtlerde  bulunan  ilköğretim  okullarına  devam  eden  on  yaş  grubu  

çocuklar  arasından  tesadüfi  örnekleme  yöntemi  ile  seçilen  alt  sosyo-ekonomik  

düzeyden  80  ve  üst  sosyo-ekonomik  düzeyden  80  olmak  üzere  toplam  160  

çocuk  araştırmanın  örneklemini  oluşturmaktadır. Araştırmada  veri  toplamak  

amacıyla  “Kişisel  Bilgi  Formu”, “Çocuklar  İçin  Nowicki-Strickland  Denetim  

Odağı”  ve  “Anne-Baba  Tutum  Ölçeği”  kullanılmıştır. Araştırma  sonucunda  

sosyo-ekonomik  düzey, kardeş  sayısı, doğum  sırası  ve  baba  öğrenim  düzeyinin  

çocukların  denetim  odağı  puan  ortalamalarında  farklılığa  neden  olmadığı, ancak  

cinsiyet  ve  anne  öğrenim  düzeyinin  denetim  odağı  puan  ortalamalarında  önemli  

bir  farklılığa  neden  olduğu  belirlenmiştir. Ayrıca  çocukların  annelerini  

demokratik  ve  otoriter  olarak  algılamaları  ile  denetim  odakları  arasında  önemli  

bir  ilişkinin  olmadığı  saptanırken, koruyucu  anne  tutumu  ile  denetim  odakları  

arasında  pozitif  yönde  önemli  bir  ilişkinin  olduğu  görülmüştür. 

Tapçan (2002)’ ın “Ebeveyn  Tutumları  ile  İlköğretim  6-7 ve  8.  Sınıf  

Öğrencilerinin  Denetim  Odağı  İlişkisi”  isimli  çalışmasında  örneklem, random  

olarak  belirlenen  3  farklı  okula  devam  eden  600  öğrenciden  oluşmuştur. 

Çalışmada, “Denetim  Odağı  Ölçeği”, “Aile  Hayatı  ve  Çocuk  Yetiştirme  Tutum  

Ölçeği”  ve  “Bilgi  Formları”  kullanılmıştır Araştırma  sonuçlarına  göre  ebeveyn  

tutumları  ile  çocukların  cinsiyetleri  arasında  aşırı  annelik  boyutu  yönünden  

anlamlı  bir  farklılık  bulunmuş; çocukların  denetim  odağı  ile  ebeveyn  tutumları  

arasında  anlamlı  bir  ilişki  bulunmamıştır. 

Argun (1995), “Ana-Babaların  Çocuk  Yetiştirme  Tutumlarının  Ortaokul  

Öğrencilerinin  Denetim  Odağı  Üzerine  Etkileri”  isimli  çalışmasında, anne-

babaların  çocuk  yetiştirme  tutumlarının  ortaokul  öğrencilerinin  denetim  odağı  

üzerine  etkileri  incelenmiştir. Çocukların  içsel-dışsal  denetimli  oluşları  ile  anne-

baba  tutumları, belirlenen  bazı  değişkenlere  göre  karşılaştırılmışır. Aralarındaki  
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ilişki  istatistiksel  olarak  incelenmiştir. Araştırmanın  örneklemini  ortaokul  2.  

Sınıfa  giden  250  öğrenci  ve  onların  anne-babaları  oluşturmaktadır. Öğrencilerin  

içsel-dışsal  denetimli  oluşları  Nowicki-Strickland  Denetim  Odağı  Ölçeği  ile  

anne-babaların  çocuk  yetiştirme  tutumları, Aile  Hayatı  ve  Çocuk  Yetiştirme  

Tutum  Ölçeği (PARI)  ile  ölçülmüştür. Ayrıca  kişisel  özellikleri  saptamak  

amacıyla  anne-babalara  ve  çocuklara  ayrı  olmak  üzere  Kişisel  bilgi  Formları  

doldurulmuştur. Araştırma  bulgularından, anne-baba  tutumları  ile  çocukların  

cinsiyetleri  ve  yaşları  arasında  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir  farklılığın  

olmadığı  gözlenmiştir. Yalnız, öğrencilerin  okudukları  okullar  ile  anne-baba  

tutumları  arasında  anlamlı  bir  farklılık  bulunmuştur. Araştırma  bulguları, anne-

babaları  tarafından  şevkat  gören, davranışları  ödüllendirilen, memnun  edilen, 

bağımsız  davranışları  desteklenen, tutarlı  disiplin  uygulanan  çocukların  

diğerlerine  göre  daha  çok  içsel  denetimli  olduklarını  göstermektedir. Anne-

babaların  öğrenim  durumları  ile  çocukların  denetim  odağı  incelenmiş, lise  

mezunu  anne  ve  babaların  çocuklarının  diğerlerine  göre  daha  çok  içsel  

denetimli  oldukları, anne-babaları  çalışan  öğrencilerin  de  içsel  denetimlilik  

sonuçlarının  diğerlerinden  daha  yüksek  olduğu  belirlenmiştir. Kızlar  erkeklere, 

15  yaşındakiler  12,13  ve  14  yaşındakilere  göre  daha  çok  içsel  denetimlidirler. 

Veriler, babadan  çok  anneden  korkan  çocukların  daha  çok  içsel  denetimli  

olduklarını  göstermiştir. 

Düzgün (1995),  “Lise  Öğrencilerinin  Psikolojik  Belirtileri  ile  Ana-Baba  

Tutumları  Arasındaki  İlişkiler”  adlı  çalışmasında, lise öğrencilerinin psikolojik 

belirtileri  ile ana-baba tutumları arasındaki ilişkiler  incelenmiştir. Araştırmanın 

örneklemi lise ikinci sınıfta okuyan 225 kız ve 223 erkek  olmak üzere  toplam 448  

öğrenciden oluşmuştur. Öğrencilerin psikolojik belirtileri “Kısa Semptom Envanteri” 

(KSE); ana baba tutumları ise  “Ana-Baba Tutumu Envanteri” ile ölçülmüştür. Ana- 

Baba Tutumu Envanteri’ne göre öğrencilerin  Demokratik, Otoriter ve İlgisiz Ana 

Baba Tutumu  boyutlarının puanları bulunmuş; daha sonra her ana-baba tutumu 

boyutunun öğrencilerin Hostilite, Somatizasyon, Depresyon, Anksiyete ve Olumsuz 

benlik belirtilerini nasıl ve ne ölçüde etkilediği belirlenmiştir. Araştırmada 

istatistiksel teknik olarak varyans analizi, regresyon analizi,  t testi ve standart sapma 

kullanılmıştır. Araştırmada  öğrencilerin hostilite, somatizasyon, depresyon, 
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anksiyete ve olumsuz benlik belirtisi üzerine ana baba tutumunun  önemli etkisi 

bulunduğu ortaya çıkmıştır. Otoriter ana-baba tutumu  öğrencilerin belirti düzeyini  

pozitif yönden etkilerken, demokratik ana-baba tutumunun negatif yönden etkilediği 

sonucuna varılmıştır. İlgisiz ana-baba tutumunun ise belirtiler üzerindeki etkisi 

istatistiksel  yönden anlamlı bulunmamıştır. 

Hatunoğlu (1994), “Ana-Baba  Tutumu  ile  Saldırganlık  Arasında  İlişkiler”  

adlı  çalışması, 1993-1994  öğretim  yılında  Erzurum’ da  bulunan  beş  lisenin  son  

sınıflarında  okuyan  öğrenciler  üzerinde  gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın  

örneklemini  328  öğrenci  oluşturmuştur. Deneklerin  ana-baba  tutumlarının  

belirlenmesinde  Kuzgun (1972)  tarafından  geliştirilen  “Ana-Baba  Tutum  

Envanteri”  ile  öğrencilerin  saldırgan  davranışları  ise  “Saldırganlık  Ölçeği”  ile  

ölçülmüştür. Elde  edilen  bulgular, ana-baba  tutumları  ile  saldırganlık  arasında  

anlamlı  bir  ilişkinin  bulunduğunu  göstermiştir. Otoriter  ana-baba  tutumunda  

yetişen  bireyler  katı, kuvvet  uygulayıcı  ve  ihtiyaçlarına  karşı  bir  duyarsızlığın  

olması  nedeniyle, demokratik  ve  ilgisiz  ana-baba  tutumlarına  oranla  daha  fazla  

saldırganlık  eğilimi  göstermişlerdir. Ayrıca  demokratik, otoriter  ve  ilgisiz  ana-

baba  tutumlarında, sözel  saldırganlığa  sahip  bireylerin  sayısı, diğer  saldırganlık  

alt  boyutları  ile  ilgili  davranışlara  sahip  olan  bireylerden  fazla  olduğu  araştırma  

bulgularında  görülmüştür. 

Yücedağ (1994), “Ergenlik  Dönemi  Problemleri  ile  Anne-Baba  Tutumları  

Arasındaki  İlişki”  adlı  araştırmasında, ergenlik  dönemindeki  bireyin  

problemleriyle  çocukluğunda (yaklaşık  5-12  yaş)  anne-babası  tarafından  

gösterilen  davranışlar  arasındaki  ilişkileri  bulmak  esas  amaç  olarak  belirlenmiş, 

bunun  yanı sıra  ergenlerin  en  çok  problem  gösterdikleri  alanlar  cinsiyete  göre  

karşılaştırmalı  olarak  ortaya  konmaya  çalışılmıştır. Uygulama, 1992-1993  öğretim  

yılının  ikinci  yarı  yılında, Mayıs-Haziran  aylarında  gerçekleştirilmiş  ve  

uygulamaya  evreni  temsil  ettiği  varsayılan  İstanbul  ili  Bakırköy  ilçe  sınırları  

içindeki  devlet  liselerinde  öğrenim  gören  16  yaşındaki  691  lise  ikinci  sınıf  

öğrencisi  örneklem  olarak  seçilmiştir. Öğrencilere  “Ön  Bilgi  Formu”, “Anne-

Baba  Davranışları  Envanteri”, ve  “Problem  Tarama  Listesi”  uygulanmıştır. 

Sonuçların  istatistiksel  analizinde  varyans  analizi, t testi  ve  r(Pearson  Çarpım  

Momentler  Korelasyon  Katsayısı)  tekniklerinden  faydalanılmıştır. Araştırma  



 

 74

sonucunda  problem  alanlarının  sayısı  bakımından  en  çok  korelasyonun  

görüldüğü  anne  ve  baba  davranışları,  duygusal  cezalandırma  ve  ilgi-şevkat  

gösterme  davranışlarıdır. Problem  alanlarıyla  duygusal  cezalandırma  davranışları  

arasında  pozitif; ilgi-şevkat  gösterme  davranışları  ile de  anlamlı  ilişkiler  

bulunmuştur. 

İkizoğlu (1993), “Demokratik  ve  Otoriter  Ana-Baba  Tutumlarının  Lise  

Son  Sınıf  Öğrencilerinin  Benlik  Saygısı  Üzerine  Etkisi”  adlı  çalışmasında, 

algılanan  ana-baba  tutumlarının  lise  son  sınıfta  okumakta  olan  toplam  341  

öğrencinin  benlik  saygısı  üzerine  etkisini  incelemiştir. Araştırmada  “Ana-Baba  

Tutum  Ölçeği”  ile  “Benlik  Saygısı  Envanteri”  kullanılmıştır. Yapılan  analizler  

sonucunda  ana  babanın  demokratik  ve  otoriter  tutumunun  gençlerin  benlik  

saygısı  üzerinde  önemli  bir  etkisinin  olmadığı  saptanmıştır. 

Bostan (1993), “14-16  Yaş  Ergenlerin  Uyum  Düzeylerinin  ve  Ana-Baba  

Tutumlarının  İncelenmesi”  isimli  çalışmasında  338  gence  “Hacettepe  Kişilik  

Envanteri”  ile  “Ana-baba  Tutum  Ölçeği” ni  uygulamıştır. Bulgular, anne  ve  

babaların  tutumlarıyla  çocukların  uyumları  arasındaki  ilişkinin  demokratik  tutum  

açısından  pozitif  yönde; ilgisiz  ve  otoriter  tutum  açısından  ise  negatif  yönde  

önemli  olduğunu  göstermiştir. 

Güven (1993)’ in, “Farklı  Öğretim  Programı  İzleyen  Öğrencilerde  

Algılanan  Ana-Baba  Öğretmen  Tutumlarının  Benlik  Kavramına  Etkisi”  adlı  

araştırmasının  amacı, orta  ergenlik  dönemindeki  genel  lise  ve  meslek  lisesi  

öğrencilerinin  çevreleriyle  ilişkiler  içindeyken  kendilerini  nasıl  algıladıklarını  

inceleyerek  tanımaya  çalışmak, bu  işlem  sırasında da  algılanan  ana-baba  ve  

öğretmen  tutumlarının  benlik  kavramını  ne  yönde  etkilediğini  araştırmaktır. 

Betimsel  bir  çalışma  olan  bu  araştırmaya, 1990-1991  öğretim  yılında  İzmir  il  

merkezinde  sınavsız  girilen  ve  karma  eğitim  yapan  iki  genel  lise  ve  iki  

meslek  lisenin  ikinci  sınıflarından  seçkisiz  örneklem  yoluyla  toplam  428  

öğrenci  katılmıştır. Yapılan  analizler  sonucunda  mesleğe  yönelik  program  

izleyen  meslek  lisesi  öğrencilerinin  akademik  öğrenime  yönelik  program  

izleyen  genel  lise  öğrencilerine  göre  daha  olumlu  benlik  kavramı  örüntüsü  

geliştirdikleri  saptanmıştır. 



 

 75

Baran, Haktanır ve Mangır (1990)’ ın, “ Gençlerin  Benlik  Saygı  Düzeyleri  

ile  Ana- Baba  Tutumlarını  Algılamalarının  İncelenmesi “  adlı  çalışmalarında  alt  

ve üst  sosyo-ekonomik  düzeydeki  liselerin  ikinci  sınıflarına  devam  eden  toplam  

299  genç  üzerinde  çalışılmıştır. Gençlere  Kuzgun (1972)’ un  “Anne Baba  Tutum  

Ölçeği”, Rosenberg (1965)’ in “Benlik  Saygısı  Ölçeği”  ile  genç  ve  ailesi  

hakkındaki  bazı  bilgileri  elde  etmek  amacıyla  bir  “Genel  Bilgi  Formu”  

uygulanmıştır. Gençlerin  benlik  saygı  düzeyleri  ve  anne-baba  tutumlarını  

algılayışlarının  incelendiği  bu  çalışmada  çeşitli  değişkenlerin  etkisi  araştırılmış  

ve  genel  olarak  cinsiyet, sosyo-ekonomik  düzey, anne  çalışma  durumu, anne-

baba  öğrenim  düzeyi, doğum  sırası  ve  kardeş  sayısı  değişkenlerinin  algılanan  

anne-baba  tutumları  ve  gencin  benlik  saygısı  üzerinde  farklılığa  neden  olduğu, 

anne-baba  yaşının  ise  önemli  bir  farklılık  yaratmadığı  ve  genel  olarak  

algılanan  anne-baba  tutumları  ile  benlik  saygısı  arasında  bir  korelasyonun  

olduğu  saptanmıştır. Ayrıca  araştırmaya  alınan  gençlerin  anne-babalarını  daha  

çok  demokratik, daha  az  ilgisiz  ve  otoriter  olarak  algıladıkları  ve  benlik  

saygılarının  genel  olarak  ortanın  üstü  ve  yüksek  düzeyde  olduğu  ortaya  

çıkmıştır. 

Akbaba (1988), “Ana- Baba  Tutumlarının  Bazı  Kişilik  Özellikleri  Üzerine  

Etkisi”  adlı  çalışmasında  demokratik, ilgisiz  ve  otoriter  ana-baba  tutumları  ile  

benlik  tasarımı, zamanı  kullanma  ve  başkalarıyla  yakınlık  kurma  gibi  bazı  

kişilik  özellikleri  arasındaki  ilişkiyi  saptamak  amacıyla  üniversite  üçüncü  sınıfa  

devam  eden  112  öğrenciye  “Ana-Baba  Tutum  Ölçeği (A.B.T.Ö.)”,  “Kişisel  

Yönelim  Envanteri”  ve  “Benlik  Tasarım  Envanteri” ni  uygulamıştır. Yapılan  

değerlendirme  sonucunda  otoriter, ilgisiz  ve  demokratik  ana-baba  tutumlarının  

bazı  kişilik  özelliklerini  aynı  ya da  birbirine  yakın  oranda  etkiledikleri; İlgisiz  

ve  otoriter  ana-baba  tutumlarının  birbiriyle  yakın  ilişkili  oldukları, buna  karşılık  

demokratik  ana-baba  tutumunun  diğer  iki  tutumdan  farklı  olduğu  saptanmıştır. 

Ayrıca  demokratik  ana-baba  tutumunun  benlik  tasarımı  ve  zamanı  kullanmayı  

olumlu, başkalarıyla  yakınlık  kurma  özelliğini  ise  olumsuz  yönde  etkilediği; 

buna  karşılı  ilgisiz  ve  otoriter  ana-baba  tutumlarının  benlik  tasarımı  ve  zamanı  

kullanmayı  olumsuz, başkalarıyla  yakınlık  kurma  özelliğini  ise  olumlu  yönde  

etkilediği  belirlenmiştir. 
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Erkan (1986),  üniversite  birinci  sınıfa  devam  eden  öğrenciler  üzerinde, 

ana  babalarını  demokratik, otoriter  ve  ilgisiz  olarak  algılayan  bireyler  arasında  

benlik  kavramları  ve  ideal  benlik  kavramlarının  bağdaşım  dereceleri  yönünden  

fark  olup  olmadığını  incelemek  amacıyla  bir  araştırma  yapmıştır. Araştırmada  

toplam  160  gence  Kuzgun  tarafından  geliştirilen  “Ana-Baba  Tutum  Ölçeği  

(A.B.T.Ö.)”  ile  benlik  ve  ideal  benlik  kavramını  saptamaya  yönelik  Öner  

tarafından  geliştirilen  “Sıfat  Listesi”  uygulanmıştır. Araştırma  bulguları  her  üç  

tutum  tipinde de  deneklerin  benlik  kavramları  ile  ideal  benlik  kavramlarının  

bağdaşık  olduğunu  göstermiştir. Benlik  kavramı  ile  ideal  benlik  kavramlarının  

bağdaşımının  demokratik  ortamda  en  yüksek, otoriter  ortamda  ise  en  düşük  

düzeyde  olduğu  saptanmıştır. 

Bilal (1984)’ in  lise  son  sınıfa  devam  eden  706  genç  üzerinde  yaptığı  

bir  çalışmada  demokratik  ve  otoriter  olarak  algılanan  ana-baba  tutumlarının  

çocukların  uyum  düzeylerine  etkisi  incelenmiştir. “Hacettepe  Kişilik  Envanteri”  

ile  “Ana-Baba  Tutum  Ölçeği” nin  kullanıldığı  bu  çalışmada, ana-babalarını  

demokratik  olarak  algılayan  gençlerin  uyum  düzeylerinin, ana-babalarını  

demokratik  olarak  algılayan  gençlerin  uyum  düzeylerinin, ana-babalarını  otoriter  

olarak  algılayan  gençlerin  uyum  düzeylerinden  daha  yüksek  olduğu  

bulunmuştur. Ana  ve  babalar  tutumları  açısından  ayrı  ayrı  incelendiğinde, 

demokratik  tutuma  sahip  anneler  ve  babaların  çocuklarına  göre  daha  yüksek  

uyum  gösterdikleri  saptanmıştır. Genel  olarak  bakıldığında  sonuçlar  gençlerin  

kişisel, sosyal  ve  genel  uyum  düzeyleri  yönünden  “demokratik”  tutumun  

“otoriter”  tutuma  göre  daha  elverişli  koşullar  yaratacağı  kanısını  destekler  

niteliktedir (Akt: Saruhan, 1996; s. 22). 

Tandoğan (1983), alt  sosyo-ekonomik  düzeydeki  ilkokulların  dördüncü  

sınıflarına  devam  eden  20  çocuk  ve  20  anne  üzerinde  çalışarak, annenin  

tutumunun  akademik  başarıya  etkisini  incelemiştir. Araştırmada  kullanılan  

“Görüşme  Formu”  annelere  rehberlik  programından  önce  uygulanmıştır. Anne  

tutumlarını  değiştirmek  amacıyla  ön  elemeden  geçen  annelere  altı  haftalık  grup  

rehberliği  programı  uygulanmıştır. Sonuçta  uygulanan  rehberlik  programının  

anne  tutumlarında  olumlu  yönde  bir  değişme  meydana  getirdiği  ve  grup  
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rehberliğine  katılan  annelerin  çocuklarının  akademik  başarısında  önemli  ölçüde  

bir  yükselme  olduğu  saptanmıştır (Akt: Saruhan, 1996; s. 22). 

Güneysu (1982), ilkokul  dördüncü  ve  beşinci  sınıfta  okuyan  229  çocuk  

üzerinde  çalışarak  ana-baba  tutumları  ile  davranış  problemleri  arasındaki  ilişkiyi  

incelemiştir. Sonuçta  alt  sosyo-ekonomik  düzeydeki  çocukların  daha  az  sivrilip  

daha  fazla  cezalandırıldıkları; erkek  çocukların  daha  fazla  cezalandırıldıkları  

ailede  çocuk  sayısı  arttıkça  çocuğa  gösterilen  sevginin  azaldığı, cezalandırmanın  

ise  arttığı;  annelerin  eğitim  düzeyi  yükseldikçe  algılanan  anne  sevgisinde  bir  

azalma  olduğu; babanın  eğitim  düzeyi  yükseldikçe  ise  algılanan  baba  sevgisinde  

bir  artma  olduğu; annenin  aşırı  istek  ve  cezalandırması  arttıkça  ve  babanın  

sevgisi  azaldıkça  iletişim  problemlerinin  arttığı  saptanmıştır                             

(Akt: Saruhan, 1996; s. 21). 

Bilir  ve  Dabanlı (1981), gençlerin  sosyal  gelişimlerine  ana-baba  

tutumlarının  etkisini  incelemek  amacıyla  lise  birinci  sınıfa  devam  eden  90  

genç  üzerinde  çalışmışlardır. Uygulanan  anketin  sonuçlarına  göre  gençlerin  

%10’ unun  ebeveynleri  ilgisiz, %44’ ünün  demokratik, %14.4’ ünün  tutarsız  ve  

%31.2’ sinin  otoriter  olarak  algıladıkları, sosyal  gelişim  puanı  yüksek  olan  

deneklerin  demokratik  ailelerden  geldiği; bunu  ilgisiz, otoriter  ve  tutarsız  

ailelerden  gelen  gençlerin  izlediği  alt  sosyo-ekonomik  düzeydeki  ebeveyn  

tutumlarının  gencin  sosyal  gelişimine  etkisinin  önemli  olduğu  buna  karşılık  

orta  ve  üst  sosyo-ekonomik  düzeyde  ana-baba  tutumlarının  gencin  sosyal  

gelişimin  etkilemediği  saptanmıştır (Akt: Saruhan, 1996; s. 21). 

Ulutekin (1976), ilkokul  son  sınıfa  devam  eden  203  öğrenci  ve  ana-baba  

üzerinde  çalışarak, ana-baba  davranışlarıyla  çocuğun  saldırganlık  ve  bağımlılık  

eğilimi  arasındaki  ilişkiyi  belirlemeyi  amaçlamıştır. Araştırmada  araştırmacı  

tarafından  oluşturulan  “Ana-Baba  Davranış  Ölçeği (A.B.D.Ö), Bears  tarafından  

geliştirilen  “Saldırganlık  Ölçeği”  ve  Fladers, Anderson  ve  Amidon  tarafından  

geliştirilen  “Bağımlılık  Ölçeği”  kullanılmıştır. Elde  edilen  bulgular  ışığında  şu  

sonuçlara  varılmıştır: Ana-babaların  reddeden  ve  kısıtlayan  tutumu  arttıkça  

çocukların  saldırgan  kişilik  geliştirme  derecesinin  artmakta  olduğu, ana-babaların  

yaşama  koşulları  zorlaştıkça  çocuklarına  karşı  daha  çok  kısıtlayıcı  davranışlar  
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gösterdikleri, çocuğun  saldırganlık  ve  bağımlılık  eğilimi  davranışlarına  ilişkin  

olarak  ana-baba  çocuk  ilişkisinin, baba-çocuk  ilişkisinden  daha  etkili  olduğu  

görülmüştür (Akt: Saruhan, 1996; s. 20). 

Kuzgun (1972), üniversite  birinci  ve  ikinci  sınıfa  devam  eden  381  

öğrenci  üzerinde  çalışarak, ana-baba  tutumlarının  bireyin  kendini  gerçekleştirme  

düzeyine  etkisini  incelemiştir. Araştırmada  araştırmacı  tarafından  gerçekleştirilen  

“Ana-Baba  Tutum  Ölçeği”  ile  “Kişisel  Yönelim  Envanteri”  kullanılmıştır. 

Araştırma  bulgularına  göre, demokratik  ana-baba  tutumlarının  bireyin  kendini  

gerçekleştirmesi  için  en  uygun  ortamı  yarattığı; buna  karşılık  otoriter  ana-baba  

tutumunun  bireyin  kendini  gerçekleştirme  düzeyini  olumsuz  yönde  etkilediği  

saptanmıştır (Akt Saruhan, 1996; s. 20). 

Kaygı  ve  Diğer  Değişkenler  Arasındaki  İlişkiler  ile  İlgili  

Araştırmalar 

Albayrak (1997), “Annelerin  Kaygı  Düzeyleri  ile  Çocukların  Bağımlılık  

Eğilimleri  Arasındaki  İlişkinin  İncelenmesi”  adlı  çalışmasında  Konya  il  

merkezinde  tespit  edilen  ilkokulların  4. Sınıf  öğrencileri  arasından random  

örnekleme  yoluyla  her  bir  okuldan  100’ er  öğrenci  seçilerek  toplam  300  

öğrenci  ve  300  anne, araştırma  kapsamına  alınmıştır. Araştırmaya  ait  veriler” 

Durumluk-Sürekli  kaygı  Envanteri”, “Bağımlılık  Eğilimi  Ölçeği”  ve  “Denetim  

Odağı  Ölçeği”  ile  elde  edilmiştir. Araştırma  sonucunda,annelerin  kaygı  düzeyleri  

ile  öğrencilerin  bağımlılık  eğilimi  arasında  anlamlı  bir  ilişki  olmadığı; annelerin  

kaygı  düzeyleri  ile  öğrencilerin  denetim  odağı  arasında  anlamlı  bir  ilişki  

olmadığı; annelerin  kaygı  düzeyleri  ile  öğrencilerin  akademik  başarı  durumları  

arasında  anlamlı  bir  ilişki  olduğu; öğrencilerin  cinsiyetine  göre  annelerin  kaygı  

düzeyi  puan  ortalamaları  arasında  bir  fark  olmadığı  tespit  edilmiştir. 

Balkuvvar (1998)’ ın “Farklı  Lise  Öğrencilerinin  Denetim  Odağı  ve  

Sürekli  Kaygı  Düzeylerinin  Belirlenip  Karşılaştırılması”  isimli  çalışmasında, 

Denizli  ilinde  lise  1.2.3.  sınıfta  okuyan  500  genç  yer  almıştır. Gençlerin  kaygı  

düzeyi  ve  denetim  odağı  açısından  benzerlik  ve  farklılıkları  belirlenmeye  

çalışılmıştır. Çalışmada  yer  alan  lise  öğrencileri  tesadüfi  yöntemle  seçilmiş  olup  

öğrencilere,  kaygı  düzeylerini  belirlemek  amacıyla  Sürekli  Kaygı  Ölçeği, iç  ya 
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da  dış  denetimli  olduklarını  anlamak  amacıyla da  “Nöwicki-Strickland’ ın  deneti  

Odağı  Ölçeği  uygulanmıştır. Öğrencilerle  ilgili  kişisel  bilgileri  alabilmek  için de  

“Kişisel  Bilgi  Formu”  uygulanmıştır. Elde  edilen  bulgulara  göre  seçilmiş  bir  

grubu  oluşturan  ve  akademik  başarıları  yüksek  olan  Fen  Lisesi  öğrencileri  

diğer  lise  öğrencilerine  göre  daha  iç  denetimlidir. Bu  öğrencilerin  sürekli  kaygı  

düzeyleri de  diğerlerine  göre  daha  düşüktür. 

Aydın (1990), “Üniversite  Öğrencilerinin  Kaygı  Düzeyleri  ile  Ders  

Çalışma  Tutum  ve  Alışkanlıkları”  adlı  çalışmasında, sürekli  kaygı  düzeyi  ile  

çalışmayı  etkileyebilecek  kişisel  özellikler, eğitim  anlayışı  ve  zamanı  

değerlendirme  boyutlarında  anlamlı  farklılıklar  bulmuştur. Bu  boyutta  saptanan  

anlamlılık  kaygının  bilinç  ve  davranışa  yönelik  bozucu  etkileri  olduğu  

gerçeğini  destekler  yöndedir. Anlamlı  çıkan  bir  başka  bulgu  ise, sürekli  kaygı  

ile  eğitim  anlayışındaki  % 43’ lük  olumsuz  ilişkidir. Aynı  zamanda  sürekli  

kaygının  öğrencilerin  zamanlarını  değerlendirme  becerilerini  % 30  civarında  

olumsuz  yönde  bir  ilişki  düzeyi  ile  etkilediği  bulunmuştur. 

Girgin (1990)’in, “Farklı  Sosyo-Ekonomik  Kesimden  13-15  Yaş  Grubu  

Öğrencilerinde  Kaygı  Alanları  ve  Kaygı  Düzeyinin  Başarıyla  İlişkisi”  isimli  

çalışmasında  elde  ettiği  bulgular  şu  şekildedir: Sosyo-ekonomik  düzey  ile  sorun  

alanları  arasında  ilişki  olduğu, sosyo-ekonomik  düzey  yükseldikçe  sorun  

alanlarının  azaldığı; sosyo-ekonomik  düzey  ile  başarı  arasında  doğrusal  ilişki  

olduğu, sosyo-ekonomik  düzey  arttıkça  başarının  arttığı; cinsiyet  ile  sürekli  

kaygı  arasındaki  ilişkinin  anlamlı  bulunduğu, kız  öğrencilerin  kaygı  düzeylerinin  

erkek  öğrencilerden  yüksek  olduğu; sürekli  kaygı  ile  sorun  alanları  arasındaki  

ilişkinin  manidar  olduğu  bulunmuş, kızların  erkeklere  oranla  daha  fazla  sorun  

tanımladıkları  görülmüştür. Aynı  zamanda  kaygı  ile  başarı  arasında  ilişki  

bulunmazken; sorunlar  arttıkça  başarının  düştüğü, kız  öğrencilerin  erkek  

öğrencilerden  daha  başarılı  oldukları  belirlenmiştir (Akt: Kaya, 2001; s. 80). 

Akboy (1990)  tarafından  “Öğretmen  Adaylarında  Durumluk-Sürekli  

Kaygı  Düzeylerinin  Belirlenip  Karşılaştırılması  ve  Kaygı  Alanlarının  

Saptanması”  ile  ilgili  yapılan  çalışmada, bir  grup  üniversite  1.  ve  4.  Sınıf  

öğrencisi  katılımcı  olarak  alınmıştır. Kız  öğrencilerin  istatistiksel  olarak  erkek  
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öğrencilerden  daha  yüksek  kaygıya  sahip  oldukları, babası  üniversite  mezunu  

olup  çalışmayanlar  ile  lise  mezunu  olup  çalışmayanların  yüksek  kaygı  düzeyine  

sahip  oldukları  saptanmıştır (Akt: Kaya, 2001; s.82). 

Sargın (1990), lise  I  ve  III.  sınıf  öğrencilerinin, durumluk-sürekli  kaygı  

düzeylerini  karşılaştırmıştır. Öğrencilerin  sürekli  kaygı  puan  ortalamaları  I. 

sınıfta  46.068,  III. sınıfta  43.932  bulunmuştur. Bu  durum, I. Sınıf  yaş  grubunun  

ergenlik  döneminin  fizyolojik  ve  psikolojik  değişikliklerini  yoğun  ve  hızlı  

yaşamasına  bağlanmıştır. Elde  edilen  bir  başka  bulgu  ise, öğrencilerin  yardım  

durumunda  ilk  başvurduğu  kimseler  arasında  “hiç kimse”  diyenlerin  kaygı  

düzeyleri  yüksek  bulunmuştur. Ayrıca  akademik  başarısı  düşük  olanların  kaygı  

düzeyi  yüksek  bulunmuştur (Akt: Kaya, 2001; s. 82). 

Boyacı (1990), “Teknik  ve  Endüstri  Meslek  Lisesi  Son  Sınıf  

Öğrencilerinin  Mesleğe  Yönelik  Beklenti  ve  Kaygı  Düzeyleri”  üzerine  yaptığı  

araştırmada, kız  öğrencilerin  sürekli  kaygı  düzeyleri  erkek  öğrencilerden  daha  

yüksek  bulunmuştur. Araştırma  sonucunda  haftalık  olarak  alınan  harçlık  miktarı  

ile  öğrencilerin  sürekli  kaygı  düzeyleri  arasında  anlamlı  bir  ilişki  olduğu; ailede  

alınan  kararların  kimin  tarafından  alındığı  ile  öğrencilerin  sürekli  kaygı  

düzeyleri  arasında  yüksek  ilişki  bulunduğu; kendileri  ile  ilgili  kararların  aile  

içinde  başkaları  tarafından  alınan  öğrencilerin  sürekli  kaygı  düzeylerinin  yüksek  

olduğu; herhangi  bir  sorunla  karşılaşıldığında  öğrencinin  başvurduğu  kişi  ile  

sürekli  kaygı  arasında  güçlü  bir  ilişki  bulunduğu; öğrencilerin  okudukları  

bölümler  ile  sürekli  kaygı  düzeyleri  arasında  anlamlı  ilişki  olmadığı  

saptanmıştır (Akt: Kaya, 2001; s.83). 

Masten  ve  Underwood (1988), 12-15  yaş  arası  IQ  düzeyi  127’ nin  

üstünde  olan  16  erkek, 11  kız  olmak  üzere  toplam  27  yetenekli  ortaokul  

öğrencisinden  elde  edilen  verilerle, scamper  tekniğinin  kaygı  ve  akademik  

yetenekli  öğrencilerin  yaratıcı  düşünmeleri  üzerindeki  etkisini  araştırmışlardır. 

Araştırmada  scamper  tekniği, sürekli  kaygının  düşürülmesinde  orta  derecede  

etkili  bulunmuştur. Sonuç  olarak  değişik  konularda, değişik  seviyedeki  kaygı  

düzeylerine  sahip  olan  denekler  eğitildiklerinde, önemli  değişiklikler  ve  gruplar  
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arasında  yaratıcı  düşüncenin  geliştirilebileceği  belirtilmiştir                              

(Akt: Kaya, 2001; s.79). 

Şahin (1985), başarı  düzeyi  farklı  üç  grup  lise  öğrencisinin  kaygı  

düzeylerini  karşılaştırmış, araştırmada  I.  sınıfların  durumluk  kaygısını  45.42 ; lise  

II.  sınıfların  ise  45.19  olarak  tespit  etmiştir. Sürekli  kaygı  puan  ortalamalarını  

ise  I.  sınıfta  44.19, lise  II.  sınıfta  44.80  olarak  saptamıştır                                 

(Akt: Kaya, 2001; s. 81). 

McCann  ve  Meen (1984)  anksiyete, yetenek  ve  akademik  başarı  konulu  

çalışmalarında  % 63’ ü  kadın  olan  toplam  222  öğrencide  anksiyete  ile  

yeteneğin  ve  yetenek  ile  başarının  birbirleriyle  ilişkili  olduğunu  bulmuşlardır 

(Akt: Kaya, 2001; s.79). 

Zülemyan (1979), 9.  sınıf  öğrencilerinde  sınav  kaygısı  ve  sürekli  kaygı  

düzeyi  yüksek  olanların  sınav  kaygısını  azaltmada  bilişsel  davranış  değiştirmesi, 

bilişsel  tedavi  ve  duyarsızlaştırma  tedavisi  şeklinde  uygulanan  tedavi  

yöntemlerinin  etkinliğini  incelediği  çalışmasında, öğrencilerin  kaygı  seviyesini  

Durumluk-Sürekli  Kaygı  Envanteri  ile  saptamıştır. Haftada  bir  saat  olmak  üzere  

sekiz  hafta  süreyle  uygulanan  üç  tür  tedavi  sonucu, bilişsel  davranış  

değiştirmesi  yönteminin  diğer  yöntemlerden  daha  fazla  kaygı  azalmasına  neden  

olduğu  görülmüştür. Her  ne  kadar   yüksek  kaygılı  olarak  nitelendirilen  

öğrenciler, pratik  nedenlerden  dolayı  sınav  kaygı  ölçeğine  değil de Sürekli  

Kaygı Ölçeğine  göre  sınıflandırılmışlarsa da, sürekli  kaygı puanları  yüksek  olan  

öğrencilerin  sınav  kaygısı  ve  durumluk  kaygı  puanları  da  yüksek  çıkmıştır 

(Akt: Öner  ve  LeCompte, 1998; s. 19). 

Cattell  ve  Scheier (1958), kaygının  tanımına  ve  ölçülmesine  yenilik  

getiren  yirmi beş  yıllık  faktör  analizi  çalışmaları  sonucu  kaygının  tek  boyutlu  

bir  faktör  olmadığını  saptamışlardır. Çok  değişimli  analiz  tekniğini  kullanarak  

kaygı  ile  ilişkisi  olduğunu  tahmin  ettikleri  fizyolojik, fenomenolojik  ve  objektif  

davranış  değişikliklerinin  farklı  zamanlarda  ve  farklı  gruplarda  tekrarlanan  

ölçümlerinden  yaralanarak, geçici  bir  duygusal  tepki  olan  “durumluk  kaygı”  ile  

geçici  olmayan, bireyin  çevresindeki  uyarıcıları, olayları  belirli  bir  şekilde  

algılama  ya da  tutumunu  yansıtan  ve  bir  kişilik  boyutu  olarak  kabul  edilen  
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“sürekli  kaygı”  olmak  üzere iki  tür  kaygı  faktörünü  ortaya  çıkarmışlardır. Faktör  

analizi  çalışmaları, bu  iki  kaygı  türünün  farklı  olduğunu  ancak  aralarında  

korelatif  bir  ilişkinin  bulunduğunu  göstermiştir (Akt: Kaya, 2001; s.78). 

Cattell  ve  Scheier (1958)’ in  faktör  analiz  çalışmalarıyla  sürekli  ve  

durumluk  kaygı  türlerinin  birbirlerinden  farklı  olduğu  ilk  kez  ileri  sürülmüş, 

daha  sonraları da  Spielberger (1966)  ve  arkadaşlarının  çalışmaları  sonucu  İki  

Faktörlü  Kaygı  Kuramı  oluşmuştur (Akt: Öner  ve  LeCompte, 1998; s. 1). 
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BÖLÜM  IV 

YÖNTEM 

Bu  bölümde  araştırmanın  modeli, evreni  ve  örneklemi, veri  toplama  

araçları  ile  toplanan  verilerin  değerlendirilmesinde  kullanılan  istatistiksel  

yöntemler  üzerinde  durulmuştur. 

Araştırmanın  Modeli 

Bu  araştırma  ilişkisel  tarama  modelindedir. İlköğretim  sekizinci  sınıf  

öğrencilerinin  atılganlık  puanları  ile algılanan  ana-baba  tutumları  ve  annelerin  

sürekli  kaygı  puanları  arasında  anlamlı  düzeyde  ilişki  olup  olmadığı  ve 

cinsiyete  göre  atılganlık  puanlarının  farklılaşıp  farklılaşmadığı  incelenmiştir. 

Evren  ve  Örneklem 

Bu  araştırmanın  evrenini 2004-2005  eğitim-öğretim  yılında Konya  il  

merkezinde  farklı  ilköğretim  okullarında  öğrenim  gören  sekizinci  sınıf  

öğrencileri  oluşturmaktadır. Araştırmanın  çalışma  evrenini  İbrahim  Yapıcı 

İlköğretim  Okulu  ve  Barbaros  İlköğretim  Okulu’nda  öğrenim  gören  sekizinci  

sınıf  öğrencileri  oluşturmaktadır. 

Araştırmanın  örneklemi İbrahim  Yapıcı İlköğretim  Okulu  ve  Barbaros  

İlköğretim  Okulu’nda  öğrenim  gören  sekizinci  sınıf  öğrencilerinden  tesadüfi  

küme  örnekleme  yöntemi  kullanılarak  ve  araştırmaya  katılmakta  gönüllü  

öğrenciler  seçilerek  belirlenmiştir. 148’i erkek, 152’si  kız  olmak  üzere  toplam  

300  ilköğretim  sekizinci  sınıf  öğrencisinin  oluşturduğu  örneklemin  cinsiyet  ve  

okul  değişkenlerine  göre  sayısal  dağılımları  Şekil-2’de  verilmiştir. 
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Şekil-2 

Araştırma  Kapsamına  Alınan  ve  Hakkında  Bilgi  Toplanan  
Öğrencilerin  Cinsiyet, İlköğretim  Okulu  Değişkenlerine  Göre  Dağılımları 

 

 KIZ ERKEK TOPLAM 

A.  İ.Ö.O. 63 81 144 

B.  İ.Ö.O. 89 67 156 

TOPLAM 152 148 300 

 

Veri  Toplama  Araçları 

Bu  araştırmada  bağımsız  değişken  olarak  “demokratik”  ve  “otoriter”  

tutumlarının  belirlenmesinde  “Ana-Baba  Tutum  Ölçeği” ; annelerin  sürekli  kaygı  

durumlarının  tespiti  için  “Sürekli  Kaygı  Envanteri”  kullanılmıştır. Bağımlı  

değişken  olarak  atılganlığı  tanımlamak  için  “Rathus  Atılganlık  Envanteri”  

kullanılmıştır. Bu  veri  toplama  araçları  hakkında  daha  ayrıntılı  bilgi  aşağıda  

verilmiştir. 

1.  Ana-Baba  Tutum  Ölçeği  (ABTÖ) 

ABTÖ, öğrencilerin  ana-babalarının  tutumlarına  ait  bilgileri  elde  etmek  

amacıyla  Bilal (1984)  tarafından hazırlanmıştır (İkizoğlu, 1993; s. 57). Ölçeğin  

hazırlanmasında  Kuzgun (1972)  tarafından  geliştirilen  “Ana-Baba  Tutum  

Envanteri”  maddelerinden  yararlanılmış; bunların  bazıları  aynen, bazıları  ise  

kısmen  alınmıştır (Öner, 1997; s. 558). Bilal, madde  kapsamlarının  hem  ana  hem 

de  baba  davranışlarına  uygun  olacak  şekilde  genel  olmasına  özen  göstermiş, 

ayrıca  ifadeleri  kabul  etme-reddetme, serbestlik  tanıma-kısıtlama, kullanılan  

disiplin  yöntemleri; sevgi, şevkat  ve  rehberlik  etme  gibi  davranış  kalıplarını  

temsil  edebilecek  biçimde  hazırlamaya  çalışmıştır. Ölçek  “Likert”  tipindedir, 

yani  maddeler  ifadeye  “tamamen  katılmaktan-hiç  katılmamaya”  kadar  uzanan  

beş  cevap  kategorisine  ayrılmıştır (İkizoğlu, 1993; s. 58). 
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Ana-Baba  Tutum  Ölçeği (ABTÖ)’ nin  Puanlanması 

Ölçekte  25’ i  “demokratik”, 25’ ise  “otoriter”  ana-baba  tutumuna  örnek  

olabilecek  davranışları  ifade  eden  toplam  50  madde  yer  almaktadır. ABTÖ, ana-

babanın  “demokratik”  veya  “otoriter”  olarak  algılanışlarına  göre, ana  ve  baba  

tutum  puanı  olmak  üzere  ayrı  ayrı  iki  puan  veren  bir  ölçektir. Puanın  yüksek  

olması, ana  veya  babanın  “demokratik”  olarak  algılandığına  işaret  eder. Öğrenci, 

bir  maddeyi  okuyacak  ve  “tamamen  katılmaktan- hiç  katılmamaya”  kadar  değişen  

cevaplarını, ABTÖ  cevap  kağıdında  işaretlerken  hem  annesi  hem de  babası  için  

düşünecek, annesi  ile  ilgili  dereceyi (rakamı)  cevap  kağıdında (A)  harfinin  altındaki  

parantez  içine, babasıyla  ilgili  dereceyi (rakamı), (B)  harfinin  altındaki  parantezin  

içine  yazacaktır. Her  madde  için  “hiç  katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, 

“katılıyorum”, ve  “tamamen  katılıyorum”  şıklarından  birinin  seçilmesi  ve  

işaretlenmesi  istenmektedir Puanlar  tersten  yazılıp (Maddelere  verilen  “hiç  

katılmıyorum”  yanıtına  “1”  puan, “katılmıyorum”  yanıtına  “2”, “kararsızım”  

yanıtına  “3”  puan,  “katılıyorum”  yanıtına  “4”  puan  ve  “tamamen  katılıyorum”  

yanıtına  “5”  puan ) alt alta  toplanmakta  ve  ortalaması  alınmakta, ortalama  tutum  

puanı  dahil  üstü  demokratik, ortalama  tutum  puanı  altı  otoriter  kategorisine  

girmektedir. Otoriterliğe  doğru  uzanan  uç  +50’ ye, demokratikliğe  doğru  uzanan  uç  

+250’ ye  ulaşmaktadır. Dolayısıyla  bir  deneğin  ABTÖ’ den  alabileceği  puan  50  ile  

250  arasında  değişmektedir (İkizoğlu, 1993; s. 58). 

Ana-Baba  Tutum  Ölçeği’ nin  Geçerliliği 

Ölçek  maddeleri  önceden  geliştirilmiş, geçerlik ve  güvenirliği  sağlanmış 

Kuzgun (1972)’ un  Ana-Baba Tutum  Envanteri’ nden  faydalanılarak  ve çeşitli  

kaynaklar  taranarak  saptanan  otoriter  ve  demokratik  ana-baba  tutumlarına  örnek  

olabilecek  davranışlardan da  yeni  maddeler  üretilmiş, böylece  toplam  70  

maddelik  bir  deneme  formu  ortaya  çıkmıştır. Bu  form,  alandan  seçilen  otuz  

uzmana  verilmiş, önce  her  ifadenin  iki  tutumdan  hangisini  yansıttığını  3  

dereceli  bir  ölçek  üzerinde  belirtmeleri  istenmiştir. Uzmanların, otoriter  ya da  

demokratik  ana-baba  tutumlarını  “yansıtmıyor”  veya “biraz  yansıtıyor”  şeklinde  

işaretledikleri  maddeler  çıkarılmıştır. Diğer  maddeler  ise  uzmanların  önerileri  

doğrultusunda  değiştirilmiştir. Bu  işlemler  sonucu  50  maddelik  bir  ölçek  elde  
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edilmiş; bu  ölçek  30  lise  son  sınıf  öğrencisine  uygulanarak  ifadelerin  ve  

yanıtlama  yönteminin  anlaşılırlığı  sınanmıştır (Öner, 1997; s. 558). 

Ana-Baba  Tutum  Ölçeği’nin  Güvenirliği 

Bilal (1984)  tarafından  maddelerin  her  birine  verilen  yanıtların  kararlılığı  

hakkında  bilgi  edinmek  için  ölçek, lise  son  sınıf  öğrencilerinden  89  kişilik  bir  

gruba  15  gün  arayla  iki  kez  uygulanmış, elde  edilen  puanlar  Pearson  

Momentler  Çarpımı  tekniği  ile  hesaplanmış,  değişmezlik  katsayıları  anneler  için  

.75, babalar  için  .76  olarak  belirlenmiştir (Öner, 1997; s. 558). 

 

2. Sürekli  Kaygı  Envanteri  

Durumluluk  ve  sürekli  kaygı  seviyelerini  ayrı  ayrı  saptamak  amacıyla  

Spielberger  ve  arkadaşları (1970) tarafından  geliştirilmiş  olan  Durumluk-Sürekli  

Kaygı, Spielberger (1966)’ in  İki  Faktörlü  Kaygı  Kuramı’ ndan  kaynaklanmıştır 

(Akt: Öner ve LeComte, 1998; s.2). Sürekli  Kaygı Envanteri’ nin  Türkçe  uyarlaması  

ve  standardizasyonu,  Necla  Öner  ve  Ayhan  LeCompte (1974-1977) tarafından   

yapılmıştır. Sürekli  Kaygı  Envanteri  kısa  ifadelerden  oluşan  bir  öz  değerlendirme 

(self- evaluation)  anketidir. Ölçek, bireyin  genellikle  nasıl  hissettiğini  betimlemesini  

gerektirmektedir. 

Sürekli  Kaygı  Envanteri  yirmi  maddeden  oluşan  ölçeği  içermektedir  ve  

ölçek  durumluk  kaygı  ölçeğinden  ayrı  olarak  Form  TX-2  şeklinde  basılmıştır. 

Ölçek  için  cevap  seçenekleri  dört  tanedir. Seçeneklerin  ağırlık  değerleri  1’ den  4’ 

e  kadar  değişir. Ölçek  maddelerinde  ifade  edilen  duygu  ya da  davranışlar  sıklık  

derecesine  göre  (1)  hemen  hiçbir  zaman,  (2)  bazen,  (3)  çok  zaman  ve  (4)  her  

zaman  şeklinde  işaretlenmektedir (Öner ve LeComte, 1998; s. 2). 

Sürekli  Kaygı  Envanteri’ nin  Puanlanması 

Ölçek  için  cevap  seçenekleri  için  dörder  tanedir. Seçeneklerin  ağırlık  

değerleri  1’ den  4’ e  kadar  değişir. Ölçekte  iki  tür  ifade  bulunur. Bunlara  (1)  

doğrudan  ya da  düz (direct)  ve  (2)  tersine  dönmüş  (reverse)  ifadeler  diyebiliriz. 
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Doğrudan  ifadeler,  olumsuz  duyguları ; tersine  dönmüş  ifadeler  ise  olumlu  

duyguları  dile  getirir. Bu  ikinci  tür  ifadeler  puanlanırken  1  ağırlık  derecesinde  

olanlar  4’ e,   4  ağırlık  derecesinde  olanlar  1’ e  dönüşür. Doğrudan  ifadelerde  4  

değerindeki  cevaplar  kaygının  yüksek  olduğunu  gösterir. Tersine  dönmüş  ifadeler  

ise, 1  değerindeki  cevaplar  yüksek  kaygıyı,   4  değerindekiler  düşük  kaygıyı  

gösterir. “Huzursuzum”  ifadesi  doğrudan,  “kendimi  sakin  hissediyorum”  ifadesi de  

tersine  dönmüş  ifadelere  örnek  olarak  gösterilebilir. Sürekli  Kaygı  Ölçeğinde  

tersine  dönmüş  ifadelerin  sayısı  yedidir  ve  bunlar  1, 6, 7, 10, 13, 16 ve 19.  

maddeleri  oluşturur (Öner ve LeComte, 1998; s. 4). 

Doğrudan   (direct)  ve  tersine  dönmüş (reverse)  ifadelerin  her  biri  için  

cevap  anahtarı  hazırlanır. Böylece  bir  anahtarla  doğrudan  ifadelerin, ikinci  

anahtarla  tersine  dönmüş  ifadelerin  toplam  ağırlıkları  saptanır. Doğrudan  ifadeleri  

için  elde  edilen  toplam  ağırlıklı  puandan  ters  ifadelerin  toplam  ağırlıklı  puanı  

çıkartılır. Bu  sayıya  önceden  saptanmış  ve  değişmeyen  bir  değer  eklenir. 

Değişmeyen  bu  değer  Sürekli  Kaygı  Ölçeği  için  35’ dir. En  son  elde  edilen  değer  

bireyin  kaygı  puanıdır. Sürekli  Kaygı  Envanteri  20  ifadeden  oluştuğuna  göre  

ölçekten  elde  edilen  toplam  puan  değeri  20  ile  80  arasında  değişebilir. Puanın  

yüksek  olması  kaygı  seviyesinin  yüksek  olduğuna  işaret  eder  (Öner ve LeComte, 

1998; s. 4). 

Sürekli  Kaygı  Envanteri’ nin  Güvenirliği 

Türkçeleştirilmiş  ölçeklerin  iç  tutarlığı (madde  homojenliği)  ve  güvenirliği  

Kuder  Richardson  20,  “Item  Remainder”  korelasyonları  ve  test-tekrar-test  

tekniğiyle  saptanmıştır. 

Kuder  Richardson (Alpha)  Güvenirliği : Spielberger  ve  ark. (1970) 

tarafından Kuder  Richardson  20  formülünün  genelleştirilmiş  bir  formu  olan  alpha  

korelesyonları (alpha  coefficients)  ile  saptanan  güvenirlik  katsayılarının, Sürekli  

Kaygı  Ölçeği  için  .83  ile  .87  arasında  olduğu  bulunmuştur. İngilizce  formunda  bu  

güvenirlik  katsayıları  ölçek  için  .94  ile  .92  arasındadır. (Akt: Öner ve LeComte, 

1998 s. 8). Bu  verilerden, Türkçe  ölçeğin  yüksek  madde  homojenliği  ve  iç  

tutarlılığı  olduğu  görülmüştür (Öner ve LeComte, 1998; s. 11). 
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Madde (Item  Remainder) Güvenirliği :   Her  maddenin  varyansıyla  tüm  

ölçekten  elde  edilen  puan  varyansının  ilişkisini  arayan  “item  remainder”  

korelasyonu  tekniği, ölçeği  oluşturan  maddelerin  güvenirliği  ve  geçerliği  hakkında  

ayrıntılı  bilgi  sağlar. Korelasyon  katsayısı   .30’ dan  düşük  olan  maddelerin  

üzerinde  durulması  ve  düzeltilmesi  gerekir. Türkçe  formunun  madde  güvenirliği  

korelasyomları  Sürekli  Kaygı  Ölçeği  için  .34  ile   .72  arasındadır  ve  İngilizce  

formundan  elde  edilen  katsayılardan  daha  yüksektir. Bu  durum  Türkçeleştirilmiş  

maddelerin  güvenilir  olduğuna  işaret  etmektedir (Öner ve LeComte, 1998 ; s. 12). 

Test  Tekrar- Test  Güvenirliği :  Hacettepe  ve  Ortadoğu  Teknik  

Üniversiteleri  ile  Kara  Harp  Okulu’ nda,  ölçekler  beş  ayrı  öğrenci  grubuna  10, 15, 

30, 120  ve  365  gün  arayla  normal  sınıf  koşullarında  iki  kez  uygulanmıştır. 

Sonuçlar, test  tekrar-test  güvenirlik  katsayılarının  Sürekli  Kaygı  Ölçeği  için  .71  ile  

.86  arasında  değiştiğini  göstermiştir.  Sonuç  olarak,  Türkçeleştirilmiş  olan  bu  

ölçeğin  madde  homojenliği, yüksek  iç  tutarlılığı  ve  zamana  karşı  güvenirliği  

olduğu  görülmüştür (Öner ve LeComte, 1998; s. 12). 

Sürekli  Kaygı  Envanteri’ nin  Geçerliği 

Türkçeleştirilmiş Sürekli  Kaygı  Ölçeğinin  geçerliği  iki  ayrı  teknikle  

saptanmıştır. Bunlar  yapı  ya da  deneysel  kavram  geçerliği  ve  kriter  geçerliğidir. 

Yapı  ya da  Deneysel  Kavram (construct)  Geçerliği :  ölçeğin  yapı  ya da  

deneysel  kavram  geçerliği, sürekli  kaygı  kavramlarının  kuramsal  tanım  ve  

beklentilerine  ne  denli  uygun  olduğunu  saptamak  suretiyle  bulunmuştur. 

İki  Faktörlü  Kaygı  Kuramına  göre  sürekli  kaygı  genelde, bireyin  çevresinde  

olan  pek  çok  şeyi  tehlikeli  ya da  özünü  tehdit  edici  olarak  algılama  eğilimidir. Bu  

eğilim  doğrudan  doğruya  çevresel  koşullara  bağlı  değildir. Bireyin  herhangi  bir  

nedenle  kendisini  güvensiz  hissetmesi  ve  dolayısıyla  kolayca  tehdit  edilme  

duygusuna  kapılmasıdır. Bu  tür  kişiler  genellikle  huzursuz, mutsuz  olur  ve  bu  

durum  yüksek  sürekli  kaygı  puanıyla  saptanabilir. 

İki  Faktörlü  Kaygı  kuramı  anlayışı  çerçevesinde, normal  ve  hasta  Türk  

örneklemleri (N=226) üzerinde, ölçeğin  yapı  geçerliği  deneysel  olarak  saptanmıştır. 
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Bu  çalışmada, kuramsal  beklentilere  paralel  olarak, sürekli  kaygı  seviyesinde  stres  

ve  stres  sonrası  durumlarda  önemli  değişmelerin  olmayacağı  ileri  sürülmüştür. 

Üniversite  öğrencilerinin  normal  grubu, diş  tedavisi  ve  çeşitli  cerrahi  hastaları  ile  

psikiyatri  hastalarının da  hasta  gruplarını  oluşturduğu  çalışmada  sınav, tedavi  ve  

ameliyat  gibi  tehdit  edici  ya da  tehlikeli  durumlar  stres  koşulları  olarak  kabul  

edilmiştir. Sınav, tedavi  ve  ameliyattan  önce  ve  sonra  uygulanan  kaygı  

ölçeklerinden  uygulanan  sürekli  kaygı  ölçeğinden  elde  edilen  puanlar  

karşılaştırılmıştır. Bulgular, beklentiler  paralelinde  olmuş;  yani  stres  halinde  elde  

edilen  sürekli  kaygı  puanları  ile  stres  ortadan  kalktıktan  sonraki  sürekli  kaygı  

puanları  arasında  herhangi  bir  değişiklik  olmamıştır. Böylece  ileri  sürülen  hipotez  

desteklenerek  ölçeğin  kuramsal  yapı  geçerliği  saptanmıştır                                      

(Öner ve LeComte, 1998; s. 14). 

Kriter  Geçerliği  : Normallerle  psikiyatri  hastaları  arasında  yapılan  bir  

karşılaştırmada  psikiyatri  hastalarının  normallerden  ortalama  16. 97  sürekli  kaygı  

puanı  yüksek  olduğunu (p<.01)  ve  psikiyatri  hastalarının  durumunu  açıklamada  

sürekli  kaygının  % 22  oranında  katkıda  bulunduğu  saptanmıştır. Sürekli  kaygı  

puan  ortalamalarına  göre  küçükten  büyüğe  doğru  bir  sıralama  yapıldığı  zaman, 

normalleri (38.12), fiziksel  hastalığı  olanlar (39.76)  ve  psikiyatri  hastaları  (55.09)  

izlemiştir. Ölçek  ortalamalarına  göre  yapılan  karşılaştırmada  normallerle  fiziksel  

hastalığı  olanlar  birbirine  benzer  bulunmuş  ve  bu  iki  grubun, psikiyatri  

hastalarından  .01  seviyesinde  farklı  olduğu  görülmüştür. Bu  bulgular  envanterin  

kriter  geçerliğini  destekleyen  veri  kaynağı  olmuştur (Öner ve LeComte,1998; s. 16). 

3. Rathus  Atılganlık  Envanteri 

Furham  ve  Henderson (1983)’e göre, kişilerarası  ilişkilerde  atılganlığın  

ölçülmesi  amacıyla  çeşitli  ölçekler  geliştirilmiştir. Bu  ölçeklerden Wolpe-Lazarus  

Assertiveness  İnventory (Wolpe  ve  Lazarus, 1966), Rathus  Assertiveness  Schedule 

(Rathus, 1973), The  College  Self-Expression  Scale (Galassi, Delpo  ve  Bestain, 1974)  

ve  The  İnterpersonel  Behavior  Survey (Mauger  ve  Atkinson, 1980)  yaygın  olarak  

kullanılmaktadır. Ancak  “Rathus  Assertiveness  Schedule”  diğer  ölçeklere  nazaran  

atılganlığın  ölçülmesinde  farklı  kültürlere  uyarlanabilmesi, kısa  oluşu  ve  

değerlendirilmesinin  kolaylığı  gibi  avantajlar  taşımaktadır (Akt: Arı, 1989; s. 79). 
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Rathus  Atılganlık  Envanteri (RAE)’ nin  Puanlanması 

RAE  30  maddeden  oluşan  bir  ölçektir. Her  madde  ölçeğin  yönergesinde  

belirtildiği  şekilde  +1  ile  +6  arasında  puanlanmakta  olup, sıfır  puan  

bulunmamaktadır. Kişinin  atılganlık  puanı  hesaplanırken  17  madde  (1.,  2.,  4.,  5.,  

9.,  11.,  12.,  13.,  14.,  15.,  16.,  17.,  19.,  23.,  24.,  26.  ve  30.  maddeler)  olumsuz  

ifadelerdir  ve  bu  maddeler  için  verilen  puanların  tersi  alınarak  işlem  

yapılmaktadır. “Çok iyi uyuyor”  yanıtına  “1” puan, “Oldukça uyuyor”   yanıtına   “2” 

puan, “Biraz uyuyor”   yanıtına      “3” puan, “Pek uymuyor”  yanıtına  “4” puan, “Fazla 

uymuyor”   yanıtına “5” puan, “Hiç uymuyor” yanıtına “6” puan  verilmektedir. 

 Diğer  13  maddeye (3.,  6.,  7.,  8.,  10.,  18.,  20.,  21.,  22.,  25.,  27.,  28. ve  

29.  maddeler)  verilen  puanlar (“Çok iyi uyuyor”  yanıtına  “6” puan, “Oldukça 

uyuyor”   yanıtına   “5” puan, “Biraz uyuyor”   yanıtına  “4” puan, “Pek uymuyor”  

yanıtına  “3” puan, “Fazla uymuyor”   yanıtına  “2” puan, “Hiç    uymuyor” yanıtına 

“1” puan), tersine  alınan  puanlarla  toplanarak  deneğin  atılganlık  puanı  elde  

edilmektedir. Çekingenliğe  doğru  uzanan  uç  + 30’ a, atılganlığa  doğru  uzanan  uç  

+ 180’ e  ulaşmaktadır.  Dolayısıyla  bir  deneğin  RAE’ nden  alabileceği  atılganlık  

puanı  30  ile  180  puan  arasında  değişmektedir. 

Rathus  Atılganlık  Envanteri’ nin  Güvenirliği 

Rathus (1973), envanterin  güvenirlik  katsayısı, envanterin  aralıklı  tekrarı  

yöntemiyle  r =  .78,  envanterin  iki  yarıta  bölünmesi  yöntemiyle  r =  .77  olarak  

bulunmuştur. Wool  ve  arkadaşları  RAE’ nin  güvenirliği  ile  ilgili  olarak  ergenler  

üzerinde  çalışmışlardır. Bu  araştırmanın  sonuçlarına  göre  RAE’ nin  güvenirlik  

katsayısı  testin  aralıklı  tekrarı  yöntemiyle  r =   .76, testin  iki  yarıya  bölünmesi  

yöntemiyle  r =   .77  bulunmuştur. 

Voltan (1980 a). Rathus  Atılganlık  Envanteri’ nin  Türkçe’ ye  uyarlama  

çalışmasında  envanterin  güvenirlik  katsayısını, envanterin  aralıklı  tekrarı  

yöntemiyle  r =   .92, envanterin  iki  yarıya  bölünmesi  yöntemiyle  r =  .60  ve        

r =   .77  olarak  bulmuştur. 
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Rathus  Atılganlık  Envanteri’ nin  Geçerliği  

Rathus  ve  Nevit (1977),  envanterin  geçerliği  ile  ilgili  olarak  uzman  

görüşüne  başvurmuşlardır. Envanterin  geçerlik  çalışması, psikiyatrik  hastalar  

üzerinde  yapılmış, nörotikler  için  r =  .84,  şizofrenikler  için  r =   .73, kişilik  

bozuklukları  için  r =   .91  ve  genel  popülasyon  için  r =   .80  geçerlik  katsayıları  

elde  edilmiştir. 

Voltan (1980  a), RAE’ yi  Türkçe’ ye  uyarlama  çalışmalarında  envanterin  

19  maddesini  26  üniversite  öğrencisine  vererek  kendilerini  değerlendirmelerini  

istemiştir.  Daha  sonra  aynı  öğrenciler, akademik  danışmanları  tarafından  ölçek  

üzerinde  değerlendirilmiştir.  İki  değerlendirme  puanları  arasındaki  korelasyon     

r =  .70  bulunmuştur.  Böylece,  Rathus  Atılganlık  Envanteri’ nin  halihazır  

geçerlik  katsayısı  r =   .70  olarak  belirlenmiştir. 

Verilerin  Toplanması  ve  Analizi 

Verilerin  Toplanması 

1. Verileri  toplamada  kullanılan  ölçeklerin  uygulanmasından  önce, 

örneklem  kapsamına  giren  ilköğretim  okulları  saptanıp  araştırmanın  içeriğini  

özetleyen  bir  rapor  hazırlanarak  Araştırma-Planlama  ve  Koordinasyon  

Başkanlığı’ ndan  resmi  izin  alınmış; Araştırma-Planlama  ve  Koordinasyon  

Başkanlığı  tarafından  hazırlanan  yazılı  izin  belgeleri  Selçuk  Üniversitesi  Sosyal  

Bilimler  Enstitüsü  Müdürlüğü, Konya  Valiliği, Milli  Eğitim  Müdürlüğü’ ne  

iletilmiş, daha  önce  tesadüfi  olarak  belirlenen  ilköğretim  okullarındaki  sekizinci  

sınıflara  ölçeklerin  uygulanacağı  saatler  belirlenmiştir. Kararlaştırılan  saatlerde 

“Ana-Baba  Tutum  Ölçeği”, “Sürekli  Kaygı  Ölçeği”  ve “Rathus  Atılganlık  

Envanteri”    birlikte  uygulanmıştır. 

2. İlköğretim  okullarındaki  ölçek  uygulaması,  7-25  Mart  2005  tarihleri  

arasında  yapılmıştır. 

Öğrencilere  araştırmacının  kimliği, kendileriyle  görüşme  nedeni  

açıklandıktan  sonra, ölçekler  normal  ders  saati  içinde  dağıtılıp  uygulamadan  

önce  ölçekle  verilen  yönerge  kısmı  ayrıca  okunmuş  ve  uygulamayla  ilgili    kısa  

bir  bilgi  verilmiştir. Uygulama  yaklaşık  50-60  dakika  sürmüştür. Uygulama  
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sonunda  ölçekler  ve  cevap  kağıtları  sınıflara  göre  toplanmıştır. Uygulamada  

herhangi bir  sorunla  karşılaşılmamıştır.   

3. Öğrencilere  ait  uygulamanın  bitiminde, annelere  uygulanmak  üzere  

“Sürekli  Kaygı  Ölçeği”  anneler  için  hazırlanan  zarflarda  sınıf  öğretmenleri  

aracılığıyla öğrencilere  verilerek  evlere  gönderilmesi  sağlanmıştır. Ölçekler, 

annelere  14  Mart  2005  tarihinde  dağıtılmaya  başlanmış, doldurup  geri  

getirmeleri  için  bir  hafta  süre  verilmiştir. Verilen  süre  içinde  getirmeyenler  

izlenerek  ölçekler geri  alınmaya  çalışılmıştır. 354  anneye  gönderilen  ölçeklerden  

330’ u  toplanabilmiştir. Bu  nedenle  annesinden  ölçek  gelmeyen  öğrencilerin  

ölçek  cevapları da  değerlendirmeye  alınmamıştır.  

Verilerin  Analizi 

İlk  aşamada  ölçekler  ayrı  ayrı  değerlendirilmiş, ölçekleri  eksik  ya da  

yanlış  dolduran  30  öğrenci  örneklemden  çıkarılmıştır. 

Bu  araştırmanın  bağımsız  değişkenleri; cinsiyet, algılanan  ana-baba  tutumu 

(demokratik, otoriter) ve  annelerin  sürekli  kaygı  düzeyinden  oluşmaktadır. Bağımlı  

değişken  ise  öğrencilerin  atılganlıklarıdır. Verilerin  istatistiksel  analizi  bağımsız  

değişkenlerin  bağımlı  değişken  üzerindeki  etkilerini  ortaya  koyacak  bir  desen  

içinde  ele  alınmıştır. Her  üç  ölçekten  elde  edilen  puan  dağılımları  bilgisayar  

kodlama  cetvellerine  cinsiyet, algılanan  ana-baba  tutumu  ve  annelerin  sürekli  

kaygı  durumları  değişkenlerine  göre  kodlanarak  geçirilmiştir. Kodlama  

cetvellerine  daha  sonra  öğrencilerin  atılganlık  puanları  yerleştirilmiştir. Kodlama  

işleminden  sonra  verilerin  analizi  için  SPSS  10.0  paket  programı  kullanılmıştır. 

Elde  edilen  veriler  araştırma  amaçlarına  ve  bu  amaçlara  bağlı  geliştirilen  

denencelere  uygun  istatistiksel  analize  tabi  tutulmuştur. Algılanan  ana-baba  

tutumları, annelerin  sürekli  kaygı  puanları  öğrencilerin  atılganlık  puanları  ve  

cinsiyet  arasındaki  ilişkinin  belirlenmesinde  ortalamalar  arasındaki  farkın  önem  

kontrolü  t  testi  ile  yapılmıştır. Öğrencilerin  atılganlık  puanlarının  algılanan  ana-

baba  tutumları  ve  annelerin  sürekli  kaygı  puanlarına  göre  kestirilme  gücünün  

analizi  için  Çoklu  Regresyon  Analizi  kullanılmıştır. 

Verilerin  analizinde anlamlılık  düzeyi  0.05  olarak  belirlenmiştir. 
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BÖLÜM V 

BULGULAR 

Bu bölümde, ilköğretim  sekizinci  sınıf  öğrencilerinin  atılganlık  puanları  ile  

algılanan  ana-baba  tutumları  ve  annelerin  sürekli  kaygı  puanları  arasındaki  

ilişkinin  ve  cinsiyete  göre  atılganlık  puanlarının  farklılaşmasının  incelenmesi  ile  

ilgili  bulgular  sunulmuştur. 

Araştırmada  ele  alınan  alt  problemlere  ilişkin  toplanan  sayısal  veriler  

üzerinde  yapılan  istatistiksel  analizlere  ait  sonuçlar  tablolarla  gösterilmiş  ve  

bulgular  alt  problemlerde  izlenen  sıraya  göre  verilmiştir. 

1. Algılanan  Ana-Baba  Tutumuna  Göre  Atılganlık  Puanlarının  

İncelenmesi. 

Araştırmada, ilköğretim  sekizinci  sınıf  öğrencilerinin  atılganlık  puanlarının, 

algılanan  ana-baba  tutumlarına  göre  anlamlı  düzeyde  farklılaşıp  farklılaşmadığı  iki  

aritmetik  ortalama  arasındaki  farkın  önem  kontrolü  ile  yapılmıştır.  

Tablo-1’e  bakıldığında, ilköğretim  sekizinci  sınıf  öğrencilerinin  atılganlık  

puanlarının  algılanan  ana-baba  tutumlarına  göre  farklılaşması  t  testi  ile  

hesaplanmış  ve  sonuçlar  tablo-1’ de  verilmiştir. 

                                                    Tablo-1 
Ana-Baba  Tutumu  ile  Atılganlık  Değişkenlerine  İlişkin  t  Testi  

Sonuçları 

 
ANA-BABA 
TUTUMU 

N 
 
 
 

S t P 

Otoriter 161 96,6 10,1 ATILGANLIK 
  Demokratik 138 124,9 12,1 

-21,93 
0,000 

P<0,05 

 

Tablo-1  incelendiğinde, anne-baba  tutumunu  demokratik  ve  otoriter  olarak  

algılayan  ilköğretim 8. sınıf  öğrencilerinin  atılganlık  puan  ortalamaları  arasındaki  

farkın  önem  kontrolü, t  testi  ile  yapılmıştır. Anne-baba  tutumunu  otoriter  olarak  

algılayan  öğrencilerin  atılganlık  puan  ortalamaları  96,6 ; demokratik  olarak  

¯  χ 
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algılayan  öğrencilerin  atılganlık  puan  ortalamaları  ise  124,9  olarak  gözlenmiştir. 

Yapılan  istatistiksel  analiz  sonucu  t  değeri  21,93  olarak  bulunmuştur. Bu  sonuca  

göre,  anne-baba  tutumunu  demokratik  olarak  algılayan  öğrencilerin  atılganlık  puan  

ortalamaları, ana-baba  tutumunu  otoriter  olarak  algılayan  öğrencilerin  atılganlık  

puan  ortalamalarından  anlamlı  düzeyde (0,05)  yüksek  bulunmuştur. 

2. Annelerin  Sürekli  Kaygı  Düzeylerine Göre  Atılganlık  Puanlarının  

İncelenmesi 

Araştırmada, ilköğretim  sekizinci  sınıf  öğrencilerinin  atılganlık  puanlarının, 

annelerin  sürekli  kaygı  düzeylerine  göre  anlamlı  düzeyde  farklılaşıp  

farklılaşmadığı iki  aritmetik  ortalama  arasındaki  farkın  önem  kontrolü  ile  

yapılmıştır.  

   Tablo-2’ye bakıldığında, ilköğretim  sekizinci  sınıf  öğrencilerinin  atılganlık  

puanlarının annelerin  sürekli  kaygı  düzeylerine göre  farklılaşması  t  testi  ile  

hesaplanmış  ve  sonuçlar  tablo-2’ de  verilmiştir. 

Tablo-2 
Sürekli  Kaygı  ile  Atılganlık  Değişkenlerine  İlişkin  t  Testi  Sonuçları 

 ANNELERİN
S.KAYGI 

N  S t P 

ATILGANLIK düşük 156 123,6 12,24
 yüksek 144 94,52 7,84

 
24,7 

0,000 
p<0,05 

 

Tablo-2  incelendiğinde, sürekli  kaygı  düzeyleri  düşük  ve  yüksek olarak 

tespit  edilen  annelerin  aldıkları  puanlar  ile  ilköğretim 8. sınıf  öğrencilerinin  

atılganlık  puan  ortalamaları  arasındaki  farkın  önem  kontrolü, t  testi  ile  yapılmıştır. 

Sürekli  kaygı  düzeyleri  düşük  olan  annelere  sahip  öğrencilerin  atılganlık  puan  

ortalamaları  123,6 ; sürekli  kaygı  düzeyleri  yüksek  olan  annelere  sahip öğrencilerin  

atılganlık  puan  ortalamaları  ise  94,52  olarak  gözlenmiştir. Yapılan  istatistiksel  

analiz  sonucu  t  değeri  24,7  olarak  bulunmuştur. Bu  sonuca  göre,  sürekli  kaygı  

düzeyi  düşük  olan  annelerin  çocuklarının  atılganlık  puan  ortalamaları, sürekli  kaygı  

düzeyi  yüksek  olan  annelerin  çocuklarının  atılganlık  puan  ortalamalarından  anlamlı  

düzeyde (0,05)  yüksek  bulunmuştur. 

 

¯  χ 
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    3. Öğrencilerin Atılganlık  Puanlarının, Algılanan Ana-Baba  Tutumlarına  

ve  Annelerin  Sürekli  Kaygı  Puanlarına  Göre  Açıklanması 

Araştırmada, ilköğretim  sekizinci  sınıf  öğrencilerinin  atılganlık  puanlarının, 

algılanan  ana-baba  tutumları  ve  annelerin  sürekli  kaygı  puanlarına  göre  kestirilip  

kestirilemediği regresyon  analizi  kullanılarak  hesaplanmıştır. 

Tablo  3’e  bakıldığında, ilköğretim  sekizinci  sınıf  öğrencilerinin  atılganlık  

puanlarının, algılanan  ana-baba  tutumları  ve  annelerin  sürekli  kaygı  puanlarına  

göre  açıklanması  regresyon  analizi  kullanılarak hesaplanmış  ve  sonuçlar  tablo  3’ te  

verilmiştir. 

Tablo-3 
Algılanan  Ana-Baba  Tutumu  ve  Annelerin  Sürekli  Kaygı  
Puanlarının, Atılganlık  Puanlarını  Açıklama  Gücü 

 

Model R R2 S F P 

1 
,777(a) ,604 2,188 454,087 ,000(a) 

2 
,954(b) ,911 7,243 1512,403 ,000(b) 

                      a iç tutarlılık katsayısı,  abtö 

                      b iç tutarlılık katsayısı,  abtö, sürekli kaygı 

           Öğrencilerin atılganlık puanlarının, algılanan ana-baba tutumu ve annelerin 

sürekli kaygı puanları ile hangi oranda açıklanabileceğini test etmek amacıyla 

regresyon analizi kullanılmıştır. Tablo 3’ te görüldüğü gibi atılganlık puanlarını, 

algılanan anne-baba tutumu ve annelerin sürekli kaygı puanları anlamlı düzeyde 

açıklamaktadır. Algılanan ana-baba tutumu, atılganlık puanlarının %60’ını 

açıklamaktadır. Ana-baba tutumunun R değeri 0.77 (F=454.087 ve P<0,05) dir. 

Annelerin sürekli kaygı puanları ve algılanan  ana-baba  tutum  puanları, öğrencilerin 

atılganlık puanlarının %91,1’ini açıklamaktadır.  Annelerin sürekli kaygı puanları ve 

ana-baba tutumlarının toplam R değeri 0,954 (F=1512.403 ve P<0,05) dir. Elde 

edilen bu sonuçlara göre annelerin sürekli kaygı puanları ve algılanan anne baba 

tutumları öğrencilerin atılganlık puanlarını anlamlı düzeyde yordamaktadır.  
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            4. Cinsiyet  Değişkenine  Göre  Atılganlık  Puanlarının  İncelenmesi 

Araştırmada, ilköğretim  sekizinci  sınıf  öğrencilerinin  atılganlık  puan  

ortalamalarının, cinsiyete göre  anlamlı  düzeyde  farklılaşıp  farklılaşmadığı iki  

aritmetik  ortalama  arasındaki  farkın  önem  kontrolü  ile  yapılmıştır.  

Tablo-4’ e  bakıldığında, ilköğretim  sekizinci  sınıf  öğrencilerinin  atılganlık  

puanlarının  cinsiyete  göre  farklılaşması  t  testi  ile  test  edilmiş  ve  sonuçlar  tablo-4’ 

te  verilmiştir. 

 
Tablo-4 

Cinsiyet   ile  Atılganlık  Değişkenlerine  İlişkin  t  Testi  Sonuçları 
 

CINSIYET 
 

N 
 
 

 
S 

 
t 

 
P 

ATILGANLIK erkek 148 110,3 16,37
kız 152 108,9 19,24

,681 ,496 
p>0,05 

 

Tablo-4’ te  kız  ve  erkek  öğrencilerin  atılganlık  puan  ortalamaları  arasındaki  

fark  t  testi  ile  sınanmıştır. Erkek  öğrencilerin  atılganlık  puan  ortalamaları 110,3 ,  

kız  öğrencilerin  atılganlık  puan  ortalamaları  ise  108,9  olarak  gözlenmiştir. 

Öğrencilerin  aldıkları  atılganlık  puan  ortalamaları  arasındaki  t  değeri  ise  0, 681  

olarak  hesaplanmıştır. Elde  edilen  bu  sonuca  göre, kız  ve  erkek  öğrencilerin 

atılganlık puan  ortalamaları  arasında  anlamlı  düzeyde  fark  yoktur (p>0,05). 

            5. Cinsiyet  Değişkenine  Göre  Algılanan  Ana-Baba  Tutum  Puanlarının  

İncelenmesi 

Araştırmada, ilköğretim  sekizinci  sınıf  öğrencilerinin  algılanan  ana-baba  

tutum  puanlarının, cinsiyete göre  anlamlı  düzeyde  farklılaşıp  farklılaşmadığı iki  

aritmetik  ortalama  arasındaki  farkın  önem  kontrolü  ile  yapılmıştır.  

Tablo-5’ e  bakıldığında, ilköğretim  sekizinci  sınıf  öğrencilerinin  algılanan  

ana-baba  tutum  puanlarının cinsiyete  göre  farklılaşması  t  testi  ile  test  edilmiş  ve  

sonuçlar  tablo-5’ te  verilmiştir. 

¯  χ 
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Tablo-5 

Ana-Baba  Tutumu  ile  Cinsiyet  Değişkenlerine  İlişkin  t  Testi  Sonuçları 
  

CINSIYET 
 

N 
 
 

 
S 

 
t 

 
P 

ABTÖ Erkek 148 147,19 15,86 
 Kız 152 143,21 15,49 

2,20 ,029 
p<0,05 

 

Tablo-5’ te  kız  ve  erkek  öğrencilerin  algılanan  ana-baba  tutumu  puan  

ortalamaları  arasındaki  fark  t  testi  ile  sınanmıştır. Erkek  öğrencilerin  ana-baba  

tutumu  puan  ortalamaları 147,19 ;  kız  öğrencilerin  ana-baba  tutumu  puan  

ortalamaları  ise  143,21  olarak  gözlenmiştir. Öğrencilerin  aldıkları  ana-baba  tutumu  

puan  ortalamaları  arasındaki  t  değeri  ise  2,2  olarak  hesaplanmıştır. Elde  edilen  bu  

sonuca  göre, kız  ve  erkek  öğrencilerin ana-baba  tutumu puan  ortalamaları  arasında  

anlamlı  düzeyde  fark  vardır (p<0,05). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¯  χ 
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BÖLÜM VI 

TARTIŞMA VE YORUM 

Bu  bölümde, ilköğretim  sekizinci  sınıf  öğrencilerinin  atılganlık  puanları  

ile  algılanan  ana-baba  tutumları  ve  annelerin  sürekli  kaygı  puanları  arasındaki  

ilişkinin  ve  cinsiyete  göre  atılganlık  puanlarının  farklılaşmasının  incelenmesine  

ilişkin  bulgular, konuyla  ilgili  bazı  araştırmaların  sonuçlarından da  yararlanılarak  

tartışılmış  ve  yorumlanmıştır.  

1. Öğrencilerin  Atılganlık  Puanlarının, Algılanan  Ana-Baba  

Tutumlarına  Göre  Farklılaşması. 

Farklı  ana-baba  tutum  algısına  sahip  bireylerin  atılganlık  düzeyleri  

arasında  anlamlı  bir  fark  bulunmuştur. Demokratik  tutumla  yetiştirildiklerini  

düşünen  öğrencilerin  atılganlık  düzeyleri, otoriter  tutumla  yetiştirildiklerini  

düşünen  öğrencilerden  anlamlı  düzeyde  yüksektir. Literatürde  bu  hipotezi  

doğrulayıp  destekleyen  araştırmalar (Örgün, 2000; Saruhan, 1996; Öztürk, 1990; 

Bozkurt, 1989; Becet, 1989; Barton, 1986) vardır. Yapılan  istatistiksel  analiz  

sonucu, denencenin  desteklendiği  görülmektedir. 

Becet (1989)’ in  araştırmasında, ana-babalarının tutumlarını  demokratik  

olarak  algılayan  öğrencilerin  atılganlık  düzeyleri  daha  yüksek  çıkmıştır. Yine  

Saruhan (1996)’ ın  araştırması da  bu  hipotezi  destekleyen  bir  özellik  taşımakta  

olup  atılgan  davranış  özelliğine  sahip  deneklerin  büyük  bir  çoğunluğunun  hem  

anneyi  hem  babayı  demokratik  tutumda  algıladıkları  tespit  edilmiştir. 

Örgün (2000)’ ün  araştırmasında da  aynı  şekilde  öğrencilerin  atılganlık  

düzeylerinin, ana-baba  tutumlarının  algılanışlarına  göre  farklılaştığı  gözlenmiştir. 

Bahsedilen  bu  sonuçlar, bizim  bulgularımızı  tamamiyle  desteklemektedir. 

Görülüyor ki,  ana-babanın  demokratik  tutumu, çocuğa  verdiği  önem  ve  

kazandırdığı  güven  onun  atılgan  davranış  özelliği  geliştirmesine  yardımcı  

olurken; çocuğu  sıkan, ona  karar  verme  hakkı  tanımayan, yasaklar  ve  emir  
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zincirlerinden  oluşan  otoriter  tutum  sergileyen  ana-babalar, çocuğun  içe  kapanık, 

kendi  dünyasında  yaşayan  bir  kişiliğe  sahip  olmasında  rol  oynamaktadırlar. 

Demokratik  yapıya  sahip  aile  ortamlarında  çocuklar  küçük  yaşlardan  

itibaren  rahat  bir  ortamdadır. Düşüncelerini, duygularını  açıkça  ortaya  

koyabilmektedir. Çocuk, kendini  ifade  etme  yeteneğini, dışa  dönük, yaratıcı  ve  

etkin  olabilme  özelliğini  kazanabilmektedir. Böylelikle  birey, bireyler arası  

ilişkilerde de  rahat  olabilecek, atılgan  davranış  örüntüsüne  sahip  olma  şansını  

artıracaktır. Buna  karşılık  otoriter  ana-baba  tutumunun  bulunduğu  ailede, çocuk  

daha  küçük  yaşlardan  itibaren  baskı  altında  kalacak  ve  kendine  güven  

duygusunu  geliştiremeyecektir. Boyun  eğmenin  doğallaşması, çocukla  

tartışmaksızın  kararların  alınması, çocuğun  cezalandırılması, onun  içe  kapanık, 

kendini  ifade  etmekten  uzak, duygu  ve  düşüncelerini  ortaya  koyamayan, 

itirazlarını  sürekli  baskılayan, dolayısıyla  atılgan  davranış  örüntüsünden  çok  

uzak  izler  taşımasına  neden  olacaktır. 

Atılganlığa  etkisi  bakımından, bireyin  ergenlik  çağındaki  ana-baba  

tutumunun  yeri  daha da  önemlidir. Çünkü  bu  dönemlerde  ergenin  

toplumsallaşması  gerçekleşecektir. Yani  bireyin  aile  dışında  yeni  bir  ortamda  

kendini  kabul  ettirme, çevresine  yön  verme, o  toplumda  yer  ve  rol  alma  

çabasının  olduğu  bir  dönemdir. Ayrıca  bu  dönem, birey  için  pek  çok  iç  

çatışmanın  yoğunlaştığı, duyguların  ön  plana  çıktığı, çelişkili  düşünce  ve  

davranışların  bulunduğu  geçici  bir  dönemdir. Bu  çağ, ergenin  kendisine  uygun  

sosyal  rol  ve  doyurucu  ilişkiler  aradığı, kendi  duygu  ve  düşüncelerini  ortaya  

koyma  çabasının  yoğunlaştığı, kendini  kabul  ettirme  çabalarının  arttığı  bir  

dönemdir. Bu  safhada  bireyin “demokratik”  ya da  “otoriter”  aile  ortamından  

gelip  gelmemesi  çok  önem  taşıyacaktır. 

Şakır (1987), 14-18  yaş  grubundaki  öğrenciler  üzerinde  yaptığı  

çalışmasında, sosyal  uyum  ile  ana-baba  arasındaki  ilişkiyi  belirlemeyi  

amaçlamıştır. Elde  ettiği  bulgulara  göre, ana-babaların  sevecen, hoş görülü  ve  

kabul  edici (demokratik)  olarak  algılanmalarının  sosyal  uyumu  olumlu  yönde; 

soğuk, sınırlayıcı, katı  ve  reddedici (otoriter)  olarak  algılanmalarının  ise  sosyal  

uyumu  olumsuz  yönde  etkileyebildiğini  göstermiştir. 



 

 100

Görülüyor ki, demokratik  tutum  sergileyerek  genci  anlamaya  ve  

dinlemeye  hazır  olup, isteklerini  göz önünde  bulundurarak  kararlar  vermesine  

yardımcı  olmak  onun  için  en  iyi  davranış  yöntemidir. Bu  şekilde  

davranıldığında  genç, anne-babasının  beklentilerini  bilerek, konulan  bu  sınırlar  

içerisinde  istediği  gibi  davranabileceğini  hisseder  ve  kendi  kararlarını  verebilen, 

ayakta  durabilen  birey olarak  yetişebilir.  

2. Öğrencilerin  Atılganlık  Puanlarının, Annelerin  Sürekli  Kaygı  

Düzeyine  Göre  Farklılaşması. 

Yapılan  istatistiksel  analiz  sonucunda, farklı sürekli  kaygı  düzeylerine 

sahip  annelerin  çocuklarının  atılganlık  düzeyleri  arasında  anlamlı  bir  fark  

bulunmuştur.  Sürekli  kaygı  düzeyi  düşük  olan  annelerin  çocuklarının  atılganlık  

puan  ortalamaları, sürekli  kaygı  düzeyi  yüksek  olan  annelerin  çocuklarının  

atılganlık  puan  ortalamalarından  anlamlı  düzeyde  yüksek  bulunmuştur. 

Nitekim, Albayrak (1997), annelerin  kaygı  düzeyleri  ile  çocukların  

bağımlılık  eğilimleri  arasındaki  ilişkiyi  incelediği  araştırmasında, annelerin  kaygı  

düzeyleri arttıkça  öğrencilerin  bağımlılık  eğilimlerinin  arttığını tespit  etmiştir. Bu  

da  bizim  denencemizi  destekler  bir  sonuçtur. Sürekli  kaygı  hali  içinde  yaşamını  

devam  ettiren  annelerin   bu  durumlarını  çocuklarına  olan  tutumlarına  

yansıtmaları; yalnız  başına  karar  veremeyen, girişim  yapamayan, eyleme  

geçemeyen, sorumluluk  alamayan  ve  çekingenlik  duygusuna  sahip  çocuklar  

meydana  getirecektir ki, bu da  onların  sürekli  başarısız  olma  korkusu  ile  

çevresindeki  akranlarıyla  sosyal  ilişkiler  kurmada  yetersiz  hale  getirecektir. 

Çocuk  yetiştirirken  annelerin  normal  davranmasını  engelleyen  tutum  ve  

davranışlarının  altında  yatan  belirsizliklerin  önemli  bir  sebebinin de  kaygı  

olduğu  söylenebilir. Çünkü  kaygı  bir  kararsızlık  ve  belirsizlik  duygusu  olup, 

korku  ve  geleceğe  yönelik  kötümser  beklentiyi  içeren, hoş  olmayan  bir  

duygudur. Annenin  çocuğunu  yetiştirirken  neyin  iyi, neyin  kötü  olduğu  

konusunda  bir  bilgiye  sahip  olmaması  onun  kararsız  olmasına, belirsizliğe  

düşmesine  yani  kaygılanmasına  neden  olabilir. 
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3. Algılanan  Ana-Baba  Tutumu  ve  Annelerin  Sürekli  Kaygı  

Puanlarının, Atılganlık  Puanlarını  Açıklama  Gücü 

           Yapılan  analizler  sonucunda  elde  edilen  bulgular, algılanan  ana-baba  

tutumları  ve  annelerin  sürekli  kaygı  puanlarındaki  değişimin, öğrencilerin  

atılganlık  puanlarında da  değişime  yol  açtığını  göstermektedir. Demokratik ana-

baba  tutumuna  sahip  olan  çocukların  atılganlık  puan  ortalamaları, otoriter  ana-

baba  tutumuna  sahip  öğrencilerinkinden  anlamlı  düzeyde  yüksekken  aynı  

zamanda, sürekli kaygı düzeyleri  yüksek olan annelerin  çocuklarının  atılganlık  

puan  ortalamaları, sürekli kaygı düzeyleri  düşük olan annelerin  çocuklarının 

atılganlık  puan  ortalamalarından anlamlı düzeyde  düşüktür. Yapılan  istatistiksel  

analiz  sonucu, denencenin  desteklendiği  görülmektedir. 

Otoriter  tutum, çocuğun  atılgan  davranış  örüntüsüne  sahip  olması  

açısından  olumsuz  bir  durum  ortaya  koyar. Çünkü  çocuk aile  ortamında  

kendisini  anlatabilme, duygu  ve  düşüncelerini  açıkça  ifade  edebilme  yerine  

sürekli  bastırma, itiraz  edememe  ve  kendini  ifade  edememe  gibi  olumsuzlukları  

yaşayacak, kendisi  için  önemli  olan  deneyimleri  kazanamayacaktır. Bu  bireyler  

toplum  içinde  çekingen, toplumda  rol  ve  yer  edinme  çabasından  uzak  bir  

sosyal  pozisyon  alacaklardır. Bu  tutumun  yerine, ebeveynlerin  çocuklarını  

bağımsızlığa  özendirmesi, ona  sosyal  sorumluluklarını  öğretmesi, olumlu, yapıcı  

ve  tutarlı  disiplin  yöntemleriyle  belli  sınırlar  içinde  özgürlük  vermesi  çocuğun  

atılgan  davranış  geliştirmesinde  büyük  yarar  sağlayacaktır. 

Annelerin  sürekli  kaygı  puanları  yükseldikçe  çocuklarına  daha  baskıcı, 

otoriter  davranabilmektedirler. Sürekli  kaygı  halini  yaşayan  anneler, çocuklarının  

bireyleşme  çabalarını  ister  istemez  engellemektedirler. Annelerin  sürekli  kaygı  

durumuyla  bağlantılı  olarak  otoriter  bir  ortamda  sıkı  bir  denetim  altında  tutulan  

çocuklar, diğer  insanlarla  ilişki  kurmakta  ve  kendilerini  ifade  etmekte  güçlük  

çekeceklerdir. Davranışları  sınırlandırıldıkça  düşünce,istek  ve  ihtiyaçlarını  içe  

bastıracaklardır. Bireyselliklerinin  engellenmesi  nedeniyle  bağımlı, içe  dönük, 

kendine  güven  duyuları  yetersiz  bir  yapı  geliştireceklerdir. 

Demokratik  bir  aile  ortamında  yaşayan  çocuk  ise  duygu  ve  

düşüncelerine  önem  verildiği  ve  gelişimine  destekleyici  fırsatlar  tanındığı  için, 
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kendini  her  ortamda  rahatça  ifade  edebilir. Otoriter  bir  tutumla  yetiştirilen  

çocukların  tam aksine, bireyleşme  çabaları  engellenmez. Böylelikle  girişimci, 

sorumluluk  almaktan  çekinmeyen  ve  insanlarla  ilişkilerinde  başarısız  olma  

korkusu  taşımayan  bireyler  olarak  yetişirler. 

Yapılan  araştırmalar, demokratik  bir  aile  ortamında  yetişen  çocukların, 

zihinsel  yönden  olduğu  kadar, kişilik  gelişimi  yönünden de  gelişmeye  daha  

yatkın  olduklarını, demokratik  ortamın  çocuğa  sadece  özgürlük  olanağı  

tanımakla  kalmayıp, aynı  zamanda  onu  kendini  anlatma  ve  deneyim  kazanmaya 

da  özendirdiğini  ortaya  koymaktadır. Böyle  bir  ortamda  yetişen çocuk, hareketli, 

korkusuz  ve  bağımsız  olmaktadır (Özgüven, 2001; ss. 219).   

Denence  2’ de de  belirtildiği  gibi, annelerin  sürekli  kaygı  puanlarındaki  

değişime  göre  öğrencilerin  atılganlık  puanlarında  bir  değişim  meydana  

gelmektedir. Sürekli kaygı düzeyleri  yüksek olan annelerin  çocuklarının  atılganlık  

puan  ortalamaları  anlamlı düzeyde  düşüktür. Aynı  şekilde  annelerin  sürekli  

kaygı  puanlarının  düşmesi, öğrencilerin  daha  girişken  ve  kendine  güvenen  

kişilik  geliştirmelerine neden  olmaktadır.  

4. Cinsiyetin  Atılganlığa  Etkisi. 

Yapılan  analizler  sonucunda, erkek  öğrencilerin  atılganlık  puan  

ortalamalarının, kız  öğrencilerin  atılganlık  puan  ortalamalarından  az da  olsa  

yüksek  olduğu, fakat  bu  farkın  önemli  olmadığı  görülmektedir. Dolayısıyla  bu  

sonuç  denencemizi  desteklememektedir. 

Denence  oluşturulurken, sonucun  erkek  öğrencilerin  lehine  olacağının  

düşünülmesinin  nedeni, toplumumuzun  aile  yapısına  uygun  olarak  kız  

çocuklarının  daha  baskılı, kuralcı  ortamda  büyüdüğü  ve  erkeklere  göre  daha  az  

bağımsız  olma  şansına  sahip  oldukları, bunun  etkisiyle de  daha  az  atılgan  

davranış  gösterecekleri  fikridir. 

Konu  ile  ilgili  yapılan  araştırmalar  incelendiğinde, cinsiyet  farklılıklarının  

atılganlık  düzeylerine  etkisinin  olmadığını (Aytar ve  İnceoğlu, 1987; Tegin, 1990; 

Tucker ve Weawer, 1983; Aydın, 1991; Appelbaum, 1976); erkeklerin  kızlara  göre  
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daha   atılgan  çıktığını (Gökalan, 2000; Tegin, 1991; Arı, 1989; Oral, 1986; Deniz; 

1987 ); kızların  erkeklere  göre  daha  atılgan  çıktığını (Gemi, 1997) belirten  

sonuçlara  rastlanmıştır. Cinsiyet  farklılıklarının  atılganlık  düzeylerine  etkisinin  

olmadığını  belirten  araştırmalar,  bizim  çalışma  sonucumuzda  elde  ettiğimiz  

sonuçlarla  tutarlıdır. 

Florian, Zernitsky  ve  Schurka (1987), cinsiyetle  ilgili  bulguların  

tutarsızlığına  değinerek  atılganlığın, kültürel  açıdan  değerlendirilmesi  gerektiğini  

vurgulamışlardır (Akt: Gemi, 1997; s. 36). 

Furnham  ve  Henderson (1981) cinsiyet  ve  kültür  etkenlerinin, atılganlığın  

ortaya  çıkmasındaki  önemi  üzerinde  durmuşlardır. Atılganlığın  ortaya  

çıkmasındaki  önemi  üzerinde  durmuşlardır. Atılganlığın  cinsiyet  rollerine  uygun  

davranışlara  göre değerlendirilmesi, kültür  ve  duruma  bağlı  davranış  alışkanlığı  

kavramını da  beraberinde  getirmektedir. Cinsiyet  rolüne  uygun  davranışların, 

toplumsal  veya  kültürel  ve  etnik  gruplara  göre  değiştiği  genel  kanısından  

hareketle  bazı  kültürlerarası  çalışmalar  yapan  araştırmacılar, cinsiyet  farklılığına  

ilişkin  bulguların  genellemesinde  dikkatli  olunması  gerektiğini  savunurlar (Akt: 

Gemi, 1997; s. 37). 

Hollanworth  ve  Woll (1977), 100’ den  fazla  yayını  taramış  ve  yalnız  14’ 

ünde  cinsiyet  farklılığının  incelendiğini  saptamıştır. Bunlarda  erkeklerin  

kadınlara  oranla  daha  atılgan  tepkiler  vermelerine  karşın; bu  bulguların,  

araştırmaların  yalnızca  üçte  birinden  azında  anlamlı  düzeyde  olduğu  

görülmüştür. 

Atılganlığı, ülkemizde  lise  ve  üniversite  öğrencileri  kapsamında  ele  alıp  

cinsiyet  farkını  irdeleyen  bir  çalışmada, kızlarla  erkeklerin  atılganlık  

seviyelerinin  istatistiksel  olarak  anlamlı  farklılık  göstermediği  değerlendirilmiştir 

(Aytar  ve  İnceoğlu, 1989; s. 114). 

Aydın (1991)’ ın, üniversite  öğrencileriyle  yaptığı  araştırmasında, kız  ve  

erkek  oluşlarına  göre  öğrencilerin  atılganlıkları  arasında  bir  farklılık  olmadığı  

tespit  edilmiştir. 
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Yukarıdaki  sonuçlar  dikkate  alındığında, Türk  aile  yapısı  göz önünde  

bulundurularak, öğrencilerde  atılganlığın  cinsiyete  göre  farklılaşıp  

farklılaşmadığıyla  ilgili  genel  bir  karar  verebilmek  için, değişik  çevrelere  ait  

çok  sayıda  örneklem  üzerinde  çalışılması  gerektiği  söylenebilir. 

5. Cinsiyetin  Algılanan  Ana-Baba  Tutumlarına  Etkisi. 

Kız  ve  erkek  öğrencilerin  ana-baba  tutumlarını  algılayışları  arasında  fark  

olup  olmadığı  araştırma  bulgularında  incelenmiştir. Bu  denenceden  elde  edilen  

bulgulara  göre, erkek  öğrencilerin  algılanan  ana-baba  tutum  puan  ortalamaları, 

kızlarınkinden  önemli  düzeyde  yüksek  bulunmuştur. Yani  erkek  öğrencilerin  

ana-baba  tutumlarını  algılayışları, kız  öğrencilere  göre  daha  demokratiktir. Kız  

öğrencilerin  ana-baba  tutumlarını  erkeklere  göre  daha  otoriter  algılamaları  ve  

puan  ortalamalarının  erkeklerinkinden  daha  düşük  bulunması  geleneksel  Türk  

aile  yapısı  ile  açıklanabilir. 

Yörükoğlu, Türk  aile  yapısında  çocuklar  arasında  kız-erkek  ayrımının  

yapıldığını, kız  çocuklarının  anneyi  örnek  alacak  şekilde  boyun  eğen  bir  kimlik  

geliştirdiklerini  yazmaktadır (Yörükoğlu, 1984; s. 24) 

Ulutekin de, çocuğun  cinsiyetinin  ana-baba  davranışlarını  etkileyen  

önemli  bir  değişken  olduğunu, erkek  çocukların  çevre  ile  ilişkilerinde  daha  

saldırgan  olmalarına  göz  yumulduğunu, kızlara  ise  bağımlı  olmaları  için  baskı  

yapıldığını  belirtmektedir (Ulutekin, 1981; s.50). 

Başaran (1974)’ ın, 7-11  yaş  çocuklarının  psiko-sosyal  gelişimini  konu  

edinen  çalışmasının  sonuçları, Türk  toplumunun  kültürel  yapısına  uygun  olarak  

kızların  ev  içi,  erkeklerin  ise  ev  dışı  ile  ilgili  davranışlarda  gelişmiş  

olduklarını  ortaya  koymaktadır. 

Varış (1968), kız  ve  erkek  çocuklar  üzerinde  yaptığı  araştırmasında  ise, 

ana-babanın  kız  çocuklarına  bazı  alanlarda  erkek  çocuklardan  daha  kısıtlayıcı  

ve  kontrol  edici  şekilde  davrandığını, kızların  eve  geç  kalması, izinsiz  gelmeleri  

suç  teşkil  etmekte, giyinişleri  yönünden  eleştirildikleri  belirlenmektedir. Bu  

sonuçlar bizim  araştırma  sonuçlarımızı  destekler  niteliktedir. 
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Geleneksel  aile  yapısı  incelendiğinde, kız  çocukları  anne-babanın  

kontrolünde  daha  çok  tutulmakta, bağımsız  ve  ayrı  bir  birey  olma  yolundaki  

çabaları  ebeveyn  tarafından  daha  çok  engellenmektedir. 

Ülkemizde, geleneksel  yapımız  içindeki  ailelerde  erkek  çocuğa  daha  çok  

önem  verildiği, üzerine  düşüldüğü  ve  bu  nedenle  erkeklerin  atak, girişimci  ve  

bağımsız  davranmasının  engellendiği  şeklindeki  fikirler de  ileri  sürülmektedir 

(Le Compte, 1979; s. 8). 

Yine  Argun (1995)’ un, “Ana-Babaların  Çocuk  Yetiştirme  Tutumlarının  

Ortaokul  Öğrencilerinin  Denetim  Odağı  Üzerine  Etkileri”  isimli  çalışmasında, 

anne-babaların  çocuk  yetiştirme  tutumlarının  ortaokul  öğrencilerinin  denetim  

odağı  üzerine  etkileri  incelenmiştir. Araştırma  bulgularından, anne-baba  tutumları  

ile  çocukların  cinsiyetleri  ve  yaşları  arasında  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir  

farklılığın  olmadığı  gözlenmiştir.  

Görülüyor ki, toplumumuzda  çocuğun  ele  alınış  biçimi  ve  çocuk  

yetiştirme  tutumlarımız  konusundaki  ileri  sürülen  fikirlerde  ortak  noktalar  

çocuğa  karşı  geleneksel  tavır  alışların  baskılı, otoriter ve  kısıtlayıcı  olduğu, 

kızların  daha  çok  boyun  eğen  bir  kimlik  geliştirecek  şekilde  yetiştirildikleri; 

erkek  çocukların  ise  aile  içinde  daha  hoşgörülü, demokratik  bir  ortamda  

yetiştirilip yarışmacı, atak ve atılgan  davranışlarının  pekiştirildiğidir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 106

 

BÖLÜM  VII 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

SONUÇ 

Bu  araştırma, ilköğretim  sekizinci  sınıf  öğrencilerinin  atılganlık  puanları  

ile  algılanan  ana-baba  tutumları  ve  annelerin  sürekli  kaygı  puanları  arasındaki  

ilişkinin  incelenmesi  amacı  ile  yapılmıştır. 

Deneklerin  atılganlık  durumları; algılanan  ana-baba  tutumu, annelerin  

sürekli  kaygı  puanları  ve  cinsiyete  göre  ayrı  ayrı  incelenmiştir. 

Araştırma  sonucunda, farklı  ana-baba  tutumu  algısına  sahip  öğrencilerin  

atılganlık  düzeyleri  arasında  anlamlı  bir  farklılık  bulunmuştur. Demokratik  

tutumla  yetiştirildiklerini  düşünen  öğrencilerin, otoriter  tutumla  yetiştirildiklerini  

düşünen  öğrencilerden  anlamlı  düzeyde  daha  atılgan olduğu  görülmüştür. Farklı 

sürekli  kaygı  düzeylerine sahip  annelerin  çocuklarının  atılganlık  düzeyleri  

arasında  anlamlı  bir  fark  bulunmuştur.  Sürekli  kaygı  düzeyi  düşük  olan  

annelerin  çocuklarının  atılganlık  puan  ortalamaları, sürekli  kaygı  düzeyi  yüksek  

olan  annelerin  çocuklarının  atılganlık  puan  ortalamalarından  anlamlı  düzeyde 

yüksek  bulunmuştur. 

 Öğrencilerin  atılganlık  puanlarının, algılanan  ana-baba  tutumu  ve  

annelerin  sürekli  kaygı  puanlarına  göre  açıklanabilir  olduğu  bulunmuştur. 

Kız  ve  erkek  öğrencilerin  atılganlık  puan  ortalamaları  arasında  anlamlı  

düzeyde  bir  farklılık  bulunmamıştır. Kız  ve  erkek  öğrencilerin  algılanan  ana-

baba  tutumu  puan  ortalamaları  arasında  anlamlı  düzeyde  farklılık  olduğu  tespit  

edilmiştir. Erkek  öğrencilerin  algılanan  ana-baba  tutumu  puan  ortalamaları, 

kızlarınkinden  anlamlı  düzeyde  yüksek  bulunmuştur. Yani  erkek  öğrencilerin  

ana-baba  tutumlarını  algılayışları, kız  öğrencilere  göre  daha  demokratiktir. 
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ÖNERİLER 

Ulaşılan  genel  sonuçlar  doğrultusunda  aşağıdaki  öneriler  geliştirilebilir. 

1. Kişilik  gelişiminde  etkili  olan  faktörlerin  başında  ana-baba-çocuk  

ilişkileri  gelmektedir. Bu  nedenle, anne  ve  babaların  sağlıklı  ana-baba-çocuk  

ilişkilerini  oluşturabilmeleri  amacıyla  bilinçlendirilmelerine  önem  verilmesi  

gerekmektedir. Bunun  için  bireyleri  ana-baba  olmadan  önce  veya  sonra  çocuk  

gelişimi  ve  eğitimi  alanında  bilinçlendirecek  eğitim  ve  hizmet  programları  

başlatılmalı  ve  bu  hizmetler  yaygınlaştırılmalıdır. 

2. Düzenlenecek  seminer, konferans, tv  programları  veya  basın  yoluyla  

gerek  aile  fertleri  ve  gerekse  eğitim  personeline,  ilköğretim  okulu  

öğrencilerinin  gelişim  özellikleri  ve  ihtiyaçları  konusunda  zaman  zaman  verilen  

eğitimlerin  daha da  sıklaştırılması  sağlanmalıdır. 

3. Demokratik  ortamın  sadece  ailede  ana-baba ve çocuk  arasında  olması  

yeterli  değildir. Gence  sevgiyi, saygıyı, bireyselliği, sorumluluk  duygusunu  

aileden  sonra  en  iyi  okullarımızda  kazandırabiliriz. Okulda  öğrenci-öğretmen  ve  

okul  idaresi  arasında  anlayış, hoşgörü  olması, öğrencilere  hatalarında  söz  

hakkının  tanınması, çocuğun  ve  gencin  gelişimini  olumlu  yönde  etkileyerek  

sorumluluklarının  bilincinde  olgun  bir  yetişkin  olmasına  yardım  edecektir. 

4. Eğitimcilerin  öğrencileri  başarı  için  güdülemeye  çalışırken  sürekli  

öğütten, tehditten, cezadan vb.  gibi  yollardan  kaçınmaları, bu  konuda  atılganlık  

düzeylerinin  göz  önünde  bulundurmaları  yararlı  olacaktır. Çocuğun  iç  dünyasına  

yönelmek  ve  problemlerini  anlamak  gerekir. Ancak  bu  problemler  çözüldükten  

sonra  çocuk, içinde  bulunduğu  uygun  koşulları  gerektiği  gibi  kullanabilecek  ve  

kendi  ayakları  üzerinde  durabilen, bağımsızlık  duygusu  gelişmiş, kendine  

güvenen  bir  kişilik  geliştirecektir. 

5. Bireylerin  olumlu  kişilerarası  ilişkiler  kazanması, olumlu  ve  olumsuz  

duygularını  daha  rahat  ifade  edebilmeleri  açısından  “atılganlık  eğitimi”  

programından  yararlanılabilir. Atılganlık  düzeyi  düşük, çeşitli  kişilik  özelliklerine  

sahip  öğrenciler  için  okullarda  atılganlık  eğitimi  veren  gruplar  açılabilir. 
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Bundan  sonraki  araştırmalar  için de  öneri  sunmakta  yarar  vardır. 

Çalışmamız  için  yapılan  araştırmalarda  annelerin  sürekli  kaygı  düzeyinin  

çocukların  atılganlığına  etkisi  ile  ilgili  araştırma  sayısı  ülkemizde  oldukça  az  

olduğu  görülmüştür. Aynı  araştırmanın  farklı  öğrenim  düzeyindeki  öğrenciler  

üzerinde  yapılarak  sonuçların  karşılaştırılması, bu  konuya  daha  çok  açıklık  

getirebilir. 
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EKLER 

EK  :  1   ANA-BABA  TUTUM  ÖLÇEĞİ 

AÇIKLAMA 

Bu  ölçek, çocuklarının  gözü  ile  ana-baba  tutumlarını  ölçme  amacıyla  

hazırlanmıştır. Ölçekte  ana-babaların  çocukları  ile  olan  ilişkilerini  gösteren  bazı  

durumlar  verilmiştir. Hiçbir  ifadenin  doğru  veya  yanlış  yanıtı  yoktur. Önemli  olan  

yanıtın  içten  ve  düşünülerek  verilmesidir. Çünkü  bu  araştırmanın  sağlayacağı  fayda, 

sizin  yanıtlamada  göstereceğiniz  dikkat  ve  içtenliğe  bağlıdır. Yanıtlarınız, yani  anne-

babanızın  tutumları  hakkındaki  görüşleriniz  araştırmacı  tarafından  saklı  tutulacağından  

arkadaşlarımızın, öğretmenlerinizin, okul  idaresinin  yanıtlarınızı  kesinlikle  

görmeyeceğinden  emin  olabilirsiniz. 

Soruları  yanıtlamaya  başlamadan  önce, lütfen  her  maddede  belirtilen  ifadeyi, 

anne  ve  babanızı  düşünerek  dikkatlice  okuyunuz. Daha  sonra  ilgili  ifadede  belirtilen  

davranışa  uygunluğu  açısından, anne  ve  babanızın  tutumunu  5  derece  içinde  

değerlendiriniz. Her  derecelemeyi  yaparken, anne  ve  babanızın  tutumunun  verilen  

ifadeye  uygunluğunu  düşünüp, ifadeye  “tamamen  katılıyorsanız  (5)”;  “katılıyorsanız  

(4)”  ; bu  konuda  “kararsızsanız  (3)” ; ifadeye  “katılmıyorsanız  (2)” ; “hiç  

katılmıyorsanız  (1)”  olarak  değerlendiriniz. Daha  sonra,  bu  dereceleri  size  verilen  

cevap  kağıdında  aynı  numaranın  karşısındaki  ilgili  parantezin  içine  rakamla  yazınız. 

Annenizle  ilgili  derece, cevap  kağıdında  (A)  harfinin  altındaki  parantezin  içine, 

babanızla  ilgili  derece  ise  (B)  harfinin  altındaki  parantezin  içine  yazılacaktır. Ölçekteki  

her  ifade  için  aynı  şekilde  devam  edecek  ve  babanızın  tutumları  hakkındaki  kişisel  

görüşünüzü, anne  ve  babanız  için  ayrı  ayrı  olmak  üzere  cevap  kağıdındaki  ilgili  

parantezin  içine  yazınız. Her  maddeyi, atlamadan  sıra  ile  yanıtlayınız. 

1. İyi  bir  çocuğun, ana-babasının  istediği  biçimde  yetişen, onların  dediklerini  
aynen  yerine  getiren  kimse  olduğunu  söyler. 

2. Benimle  ilgili  bir  karar  alırken  istek  ve  gereksinimlerimi  dikkate  alır. 

3. Karşı  cinsten  arkadaşlar  edinmeme  izin  vermez. 

4. Bir  güçlükle  karşılaştığım  zaman, kendi  bulduğu  çözüm  yolunu  
uygulamaya  zorlar. 
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5. Hiçbir  konuda  kişisel  görüşümü  sormaz. 

6. Dayağın  cennetten  çıkma  olduğuna  inanır, ara sıra  kullanmakta  sakınca  
görmez. 

7. Bana  önemli  ve  değerli  bir  kişi  olduğum  inancını  vermiştir. 

8. Ailemizi  ilgilendiren  konularda  karar  verirken  benim  fikirlerimi de  dikkate  
alır. 

9. Paramı  nerelere  harcadığımı  ayrıntılı  bir  biçimde  kontrol  eder. 

10. Cezalandırmak  yarine, sorunları  benimle  konuşmayı  tercih  eder. 

11. Beni,  aklımı  kullanmaya  ve  kararlarımı  kendim  vermeye  özendirir. 

12. Ders  çalışıp  çalışmadığımı  sürekli  kontrol  eder. 

13. Ders  dışı  uğraşılarımı  hoş  karşılamaz. 

14. İlgi  ve  yeteneklerime  uygun  meslek  seçmede  beni  serbest  bırakır. 

15. Haklı  olduğum  zaman  bunu,  bana  açıkça  söyler. 

16. Okulda  iyi  notlar  alamadığım  zaman  çok  kızar. 

17. Konuşma  düzeyinde  bile  cinsel  konulara  ilgi  göstermemi  istemez. 

18. Boş  zamanlarımı  kendi  ilgi  ve  gereksinimlerim  doğrultusunda  kullanmaya  
özendirir. 

19. Evden  fazla  uzak  olmayan  bir  yere  giderken  bile  izin  almamı  ister. 

20. Cinsel  konularda  sağlıklı  bir  tavır  geliştirmeme  yardım  ister. 

21. Nedenlerini  bile  bilmediğim  cezalar  verir. 

22. Farklı  görüşlerde  olmamızı  doğal  karşılar. 

23. Yerinde  ve  duruma  uygun  kararlar  verebileceğime  inanır. 

24. Fikirlerime  saygı  gösterir, düşüncelerimi  ifade  etmeye  özendirir. 

25. Gençlerin, ailelerinin  seçeceği  kimselerle  evlenmesi  gerektiği  görüşündedir. 

26. Geleceğime  karşı  içten  bir  ilgi  gösterir, ara  amaçlarımı  belirlemeye  
çalışmaz. 

27. Aynı  fikirde  olmadığımız  zaman  benimle  alay  eder, bu  konuları  anlayacak  
düzeye  gelmediğimi  söyler. 

28. Üstün  başarı  göstermemde  öyle  ısrar  eder ki, not  konusunda  aşırı  
kaygılanırım. 
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29. Bir  çatışmaya  girdiğimiz  zaman  kendi  fikrini  kabul  ettirmeye  çalışmadan, 
kimin  neden  haklı  olduğunu  görmeme  yardım  eder. 

30. Herhangi bir  konuda  doğru  karar  verebileceğime  inanmaz. 

31. Hoşlanmadığı  kimseyle  arkadaşlık  etmemi  kesinlikle  yasaklar. 

32. Anlattıklarımı  can  kulağı  ile  dinler, ancak  sırlarımı  öğrenmek  için  beni  
zorlamaz. 

33. Arkadaşlarımı  eve  çağırmama  ve  arkadaş  toplantılarına  katılmama  izin  
verir. 

34. Bir  derdim  olduğu  zaman  beni  dinlemeye  hazırdır. 

35. Bir  güçlükle  karşılaştığımda  istediğim  yardımı  sağlar, fakat  kararı  bana  
bırakır. 

36. Anlaşamadığımız  konularda da  fikirlerimi  rahatça  anlatmama  olanak  verir  
ve  beni  sabırla  dinler. 

37. Küçük  hatalarımı  bile  şiddetle  cezalandırır. 

38. Duygu  ve  gereksinmelerime  karşı  daima  duyarlı  davranmıştır. 

39. Karşı  cinsten  bir  arkadaşımla  aramızda  geçenleri  kendisine  rahatça  anlatma  
olanağı  verir. 

40. Kız-erkek  arkadaşlarımın  bulunduğu  yerlere  gitmeme  karşı  çıkmaz. 

41. Bana  çok  hükmeder. 

42. Beraber  çalışırken  işlerin  nasıl, neden  böyle  olduğunu  açıklamaya  çalışır. 

43. Kaşı  cins  hakkında  korku  ve  güvensizlik  uyandıracak  telkinlerde  bulunur. 

44. Bir  işi  ne  kadar  iyi de  yapsam  beğenmez. 

45. Beni  yapabileceğimden  fazlasını  yapmaya  zorlar. 

46. Kontrol  edilmezlerse  çocukların  kötü  davranışlar  edineceklerine  inanır. 

47. Bana  rehberlik  eder  ve  hiçbir  zaman  davranışlarıma  hükmetmez. 

48. Arkadaşlarımı  özgürce  seçme  olanağı  tanımaz, görüşleri  kendisininkine  
uymayan  arkadaşlarımdan  beni  uzak  tutmaya  çalışır. 

49. İçten  bir  çabayla  beni  anlamaya  çalışır. 

50. Benimle  ilgili  kararları  çoğu  zaman  kendisi  verir. 
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ABTÖ 

CEVAP  KAĞIDI 

Adı  Soyadı  :                                              Okulun  Adı  : 

Sınıf  ve  Şube  :                                          Cinsiyeti  :                       Yaşı  : 

        A          B                                           A          B 

1.    (  )        (  )               26.  (  )        (  )                       

2.    (  )        (  )        27.  (  )        (  ) 

3.    (  )        (  )        28.  (  )        (  ) 

4.    (  )        (  )        29.  (  )        (  ) 

5.    (  )        (  )        30.  (  )        (  ) 

6.    (  )        (  )        31.  (  )        (  ) 

7.    (  )        (  )        32.  (  )        (  ) 

8.    (  )        (  )        33.  (  )        (  ) 

9.    (  )        (  )        34.  (  )        (  ) 

10.  (  )        (  )        35.  (  )        (  ) 

11.  (  )        (  )        36.  (  )        (  ) 

12.  (  )        (  )        37.  (  )        (  ) 

13.  (  )        (  )        38.  (  )        (  ) 

14.  (  )        (  )        39.  (  )        (  ) 

15.  (  )        (  )        40.  (  )        (  ) 

16.  (  )        (  )        41.  (  )        (  ) 

17.  (  )        (  )        42.  (  )        (  ) 

18.  (  )        (  )        43.  (  )        (  ) 

19.  (  )        (  )        44.  (  )        (  ) 

20.  (  )        (  )        45.  (  )        (  ) 

21.  (  )        (  )        46.  (  )        (  ) 

22.  (  )        (  )        47.  (  )        (  ) 

23.  (  )        (  )        48.  (  )        (  ) 

24.  (  )        (  )        49.  (  )        (  ) 

25.  (  )        (  )        50.  (  )        (  ) 
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EK  2  : SÜREKLİ KAYGI ÖLÇEĞİ (STAI  FORM  TX – 2)         

İsim:.........................................................................           Cinsiyet:................... 

Yaş:..............           Meslek:............................................................... 

Tarih:....../......./.......... 

YÖNERGE : Aşağıda kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada 

kullandıkları bir takım ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da o anda nasıl 

hissettiğinizi ifadelerin sağ tarafındaki parantezlerden uygun olanını işaretlemek 

suretiyle belirtin. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde 

fazla zaman sarfetmeksizin  anında nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin. 
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Ç
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H
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en
 h
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za
m
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1. Genellikle keyfim yerindedir  (1)       (2)  (3)   (4) 

2. Genellikle çabuk yorulurum  (1)       (2)  (3)   (4) 
3. Genellikle kolay ağlarım  (1)       (2)  (3)   (4) 
4. Başkaları kadar mutlu olmak isterim  (1)       (2)  (3)   (4) 
5. Çabuk karar veremediğim için fırsatları kaçırırım  (1)       (2)  (3)   (4) 
6. Kendimi dinlenmiş hissediyorum  (1)       (2)  (3)   (4) 
7. Genellikle sakin, kendine hakim ve soğukkanlıyım  (1)       (2)  (3)   (4) 

8. Güçlüklerin yenemeyeceğim kadar biriktiğini 
hissederim 

 (1)       (2)  (3)   (4) 

9. Önemsiz şeyler hakkında endişelenirim  (1)       (2)  (3)   (4) 
10. Genellikle mutluyum  (1)       (2)  (3)   (4) 
11. Her şeyi ciddiye alır ve endişelenirim  (1)       (2)  (3)   (4) 

12. Genellikle kendime güvenim yoktur  (1)       (2)  (3)   (4) 
13. Genellikle kendimi emniyette hissederim  (1)       (2)  (3)   (4) 
14. Sıkıntılı ve güç durumlarla karşılaşmaktan kaçınırım  (1)       (2)  (3)   (4) 

15. Genellikle kendimi hüzünlü hissederim  (1)       (2)  (3)   (4) 
16. Genellikle hayatımdan memnunum  (1)       (2)  (3)   (4) 
17. Olur olmaz düşünceler beni rahatsız eder  (1)       (2)  (3)   (4) 

18. Hayal kırıklıklarını öylesine ciddiye alırım ki hiç 
unutamam 

 (1)       (2)  (3)   (4) 

19. Aklı başında ve kararlı bir insanım  (1)       (2)  (3)   (4) 

20. Son zamanlarda kafama takılan konular beni tedirgin 
ediyor 

 (1)       (2)  (3)   (4) 
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EK  3 : RATHUS ATILGANLIK ENVANTERİ 

AÇIKLAMA: Aşağıda size 30 maddelik bir envanter verilmiştir. Her 

maddeyi dikkatlice okuyup, size uygunluk derecesine göre CEVAP 

KAĞIDINDAKİ ilgili parantezin içini KARALAYARAK cevaplandırınız. 

ÖRNEK : İnsanlarla kavga etmekten hoşlanırım. 

Eğer bu madde size çok iyi uyuyor, sizi çok iyi anlatıyorsa ÇOK İYİ 

UYUYOR; oldukça iyi anlatıyor, uyuyorsa OLDUKÇA UYUYOR; biraz uyuyor, 

size biraz anlatıyorsa BİRAZ UYUYOR; cevabını işaretleyiniz. Eğer madde size 

pek uymuyor, pek anlatamıyorsa PEK UYMUYOR; oldukça uymuyor, oldukça 

anlatmıyorsa FAZLA UYMUYOR; size hiç uymuyorsa, sizi hiç anlatamıyorsa HİÇ 

UYMUYOR cevabını işaretleyiniz. 

 

1. Bence insanların çoğu benden daha atılgan ve saldırgandır. 

2. Sıkılganlığım yüzünden karşıt cinse herhangi bir öneride bulunamıyor ya 

da onların önerilerini kabul edemiyorum. 

3. Bir lokantada isteğime göre hazırlanmamış bir yemek gelince garsona 

şikayette bulunurum. 

4. Başkalarının beni kırdıklarını fark  ettiğim halde onları incitmemeye 

dikkat ederim. 

5. İstemediğim bir malı almam için ısrar edilirse “hayır” demekte zorluk 

çekerim. 

6. Benden bir şey yapmam istendiğinde nedenini öğrenmekte ısrar ederim. 

7. İnsanı geliştirici ve sert tartışmalara katılmak istediğim zamanlar olur.  

8. Senin durumundaki herkes gibi ben de yükselmek için çabalarım. 

9. Doğrusunu isterseniz insanlar beni kullanır. 

10. Yeni tanıştığım insanlarla ya da yabancılarla rahatlıkla konuşurum. 

11. Karşıt cinsten çekici birine ne söyleyeceğimi çoğu kez bilmem. 

12. Resmi telefon konuşmaları yapmaktan çekinirim. 

13. Bir işe mektup yazarak başvurmayı, yüz yüze görüşmeye tercih ederim. 

14. Satın aldığım şeyleri geri vermekten sıkılırım. 
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15. Beni rahatsız eden saygıdeğer bir yakınıma, rahatsızlığımı ifade etmek 

yerine duygularımı ondan saklamayı yeğlerim. 

16. Aptalca görünürüm korkusuyla soru sormaktan kaçarım. 

17. Bir tartışma sırasında kızdığım, hırslandığım belli olacak diye korkarım. 

18. Tanınmış ve saygı duyulan bir kimsenin yanlış bir şey söylediğini 

duyduğumda, dinleyenlere kendi görüşümü de duyurmaya çalışırım. 

19. Önemli ve değerli bir iş yaptığımda başkalarının bunu öğrenmesinde 

sakınca görmem. 

20. Önemli ve değerli iş yaptığımda başkalarının bunu öğrenmesinde sakınca 

görmem. 

21. Duygularımı ifade ederken açık ve samimiyimdir. 

22. Biri benim hakkımda yanlış ve kötü şeyler söylerse, hemen o kişiyle 

konuşurum. 

23. Çoğunlukla hayır demekte güçlük çekerim. 

24. Duygularımı anında açığa çıkarmaktansa biriktirmeyi yeğlerim. 

25. Kötü bir hizmetten şikayetçi olurum. 

26. Övüldüğümde bazen ne diyeceğimi bilemem. 

27. Tiyatro, konferans gibi topluluklarda iki kişi yüksek sesle konuşursa, 

onlara susmalarını ya da konuşmalarına başka yerde devam etmelerini söylerim. 

28. Kuyrukta öne geçen birine yaptığının yanlış olduğunu söylerim. 

29. Fikrimi ifade etmekte zorluk çekerim. 

30. Hiçbir şey söyleyemediğim zamanlar olur. 
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RATHUS ATILGANLIK ENVANTERİNİN CEVAP KAĞIDI 

 

 

 

1. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

2. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

3. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

4. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

5. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

6. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

7. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

8. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

9. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

10. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

11. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

12. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

13. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

14. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

15. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

16. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

17. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

18. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

19. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

20. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

21. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

22. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      
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 125

23. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

24. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

25. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )      

26. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  

27. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  

28. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  

29. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  

30. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )  

 

 

 

 

 

 


