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DERGİSİ

Orjinal Makale

Ergenlerin benlik algısı üzerinde algılanan ebeveyn 
tutumlarının ve bağlanma stillerinin rolü:
Bir yapısal eşitlik modellemesi*

Ergenlik dönemi; bireyin çocukluktan çıkıp yetişkinlik döne-
mindeki hayatına hazırlandığı gelişimsel bir süreçtir ve bu 

süreçte ergenlerde, fiziksel, bilişsel, ruhsal ve sosyal birtakım 
değişimler meydana gelmektedir.[1,2] Ergen, bu değişimlere 
uyum sağlamaya çalışırken en temel gelişimsel görevi, birey 
olarak kim olduğunu keşfetmesi, yetenek ve becerilerini ta-
nıması ve yetişkin yaşamı için sağlıklı bir benlik algısı oluştur-
masıdır.[3,4] Ergenin bu dönemi sağlıklı atlatabilmesi, gelişimsel 
rollerini yerine getirebilmesi ve olumlu bir benlik gelişimi için 

ebeveynlerinin desteğine, rehberliğine, temel duygusal ve 
ruhsal gereksinimlerinin karşılanmasına ihtiyacı vardır.[5–7] Ebe-
veynleri ile güçlü bağlar kurabilen, temel duygusal ve ruhsal 
gereksinimleri karşılanan ve rehberlik sağlanan ergenler bu 
gelişimsel süreci öz yeterlilik algıları yüksek, sosyal ilişkilerde 
başarılı ve benlik gelişimi desteklenerek sağlıklı bir şekilde at-
latmaktadırlar.[8–10]

Aile, içindeki üyelerin ruhsal, sosyal, aidiyet duygusu ve kim-
lik gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Özellikle çocukluk ve 

Amaç: Ergenlik döneminde, ebeveyn tutumları, ebeveynlerle ve akranlarla kurulan ilişkiler ergenin içinde bulunduğu 
gelişimsel dönemin rol ve sorumluluklarını yerine getirmede büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma, ergenlerin benlik 
algısı üzerinde algıladıkları ebeveyn tutumlarının ve bağlanma stillerinin rolünü belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma verileri, 13–18 yaş aralığındaki 700 ergenden, Anne-Baba Tutum Envanteri, Ebeveyne ve 
Akrana Bağlanma Envanteri ve Piers-Harris Çocuklar İçin Öz Kavramı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen araştır-
ma verileri, tanımlayıcı istatistikler ve yapısal eşitlik modeli kurularak analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırma bulgularına bakıldığında, korelasyon analizi sonucunda ergenin benlik gelişiminde algılanan ebe-
veyn tutumlarının ve bağlanma stillerinin anlamlı düzeyde etkisi olduğu bulunmuştur. Kurulan yapısal eşitlik modeli 
sonucunda, ergenin bağlanma stillerinin benlik algısı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu bulunurken (β=0.79; p<0.05), 
algılanan ebeveyn tutumunun benlik algısı üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı (β=0.11; p>0.05) bulunmuştur. Ancak 
ergenin benlik algısı üzerinde algılanan ebeveyn tutumunun bir etkisi olmazken, algılanan ebeveyn tutumunun erge-
nin bağlanma stilleri üzerinde pozitif anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur (β=0.77; p<0.05).
Sonuç: Tüm bu sonuçlar ışığında ergenin benlik gelişiminde algılanan ebeveyn tutumunun ve bağlanma stillerinin 
önemli düzeyde etkisinin olduğu bulunmuştur. Ergenin içinde bulunduğu gelişimsel sürecin sağlıklı bir şekilde atlatıl-
masında, hem içinde bulunulan dönemde hem de yetişkin yaşamda ki gelişimsel sorumlulukların yerine getirilmesinde, 
ruhsal sorunların azaltılmasında ebeveynlerle kurulan ilişkinin güvene dayalı olmasının ve algılanan ebeveyn tutumları-
nın demokratik yönde oldukça sürecin daha sağlıklı ve üretken bir şekilde atlatılmasına neden olacaktır.
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ergenlik döneminde bireyler aile içerisinde birçok beceri öğ-
renmekte, davranış kalıpları geliştirmekte, kendileri için önem-
li olan kişilerin tutumlarıyla kendilerini tanımakta ve yetişkin 
yaşamdaki kişiliğin gelişimi için önemli temeller atmaktadırlar.
[11–13] Aile içerisinde çocuk ve ergenin gelişiminde birçok faktör 
önemli rol oynar ancak bunların en başında ebeveyn tutumu 
gelmektedir. Özellikle ergenlik dönemi ile birlikte meydana 
gelen değişimler ergen için zorluklara ve stres dolu bir döne-
me neden olduğundan ebeveyn tutumunun önemi daha da 
ön plana çıkmaktadır. Ancak fonksiyonel olmayan aileler, doğ-
ru olmayan yetiştirme tarzları ve ebeveyn tutumları ergenlerin 
yaşadığı zorlukların ve stresin, problemli davranışlara dönüş-
mesine sebep olarak bazı ergenlerin bu dönemi akranlarına 
göre daha zor geçirmelerine yol açmaktadır.[13–16]

Ebeveynler ergenin gelişimini desteklemek adına zaman za-
man aşırı kontrol uygulayabilmekte, aşırı hoşgörülü ya da ih-
mal edici olabilmektedir. Bu bağlamda, fonksiyonel olmayan 
ebeveyn tutumları ergenin gelişimsel süreç içeresinde yaşadığı 
zorlukları daha da arttırabilmektedir.[12,13,16] Ebeveyn tutumları 
üzerine çalışan Baumrind, demokratik, otoriter, izin verici ve 
ihmalkâr ebeveyn tutumları olmak üzere dört tip ebeveynlik 
tarzı tanımlamıştır.[17–19] Demokratik ebeveynler, çocuklarının 
ihtiyacı olan sevgi, yakınlık, ait olma, destek ve bakım gibi te-
mel gereksinimlerini karşılar ve bu gereksinimlere karşı hassas 
davranırlar. Otoriter ebeveynler ise, çocuklarının davranışlarını 
sürekli olarak izler, kontrol altında tutarlar ve yönetirler ancak 
çocuklarının gereksinimleri olan sevgi, bakım ve sıcaklık gibi 
ihtiyaçlarına karşı duyarlı değillerdir. Bu ebeveynler, kuralların 
hakim olduğu bir çevre yaratarak ve çocuklarının bu kurallara 
uymalarını beklerler ve uyup uymadıklarını dikkatli bir şekilde 
takip ederler. İzin verici ebeveynler, çocuklarının ilgi, sevgi, ba-
kım ve sıcaklık gereksinimlerine karşı cevap veren ve duyarlı 
ebeveynler iken çocukların davranış kontrolü, izlemi ve rehber-
lik konusunda yönlendirici değillerdir. İhmalkar tutumdaki ebe-
veynler ise, hem çocuklarının temel duygusal ve ruhsal gerek-
sinimlerini karşılamayan hem de çocuklarının davranışlarının 
kontrolünü ve izlemini sağlamayan ebeveynlerdir. Bu ebeveyn-
ler çocuklarının davranışlarını destekleyici ya da rehberlik edici 

davranışlarda bulunmazken sürekli olarak çocuklarını eleştirir 
ve gereksinimlerini ihmal ederler.[17–19] Baumrind’in tanımladığı 
ebeveyn tutumları incelendiğinde, ergenin içinde bulunduğu 
gelişimsel dönem dikkate alınarak özerkliğinin desteklenme-
si, temel duygusal ve ruhsal gereksinimlerinin karşılanması ve 
davranışlarına aşırı kurallar konulmadan rehberlik yapılması 
olumlu benlik gelişimi açısından en ideal ebeveyn tutumu ola-
rak tanımlanmaktadır.[11,20] Ancak ergenin, gereksinim duyduğu 
sevgi ve desteğin karşılanmaması, davranışlarının sürekli olarak 
eleştirilmesi ya da cezalandırılması benlik gelişiminde önemli 
sorunlara neden olabilmektedir. Bu bakımdan demokratik ebe-
veyn tutumu içerisinde yetişen ve ebeveynleri ile güçlü bağlar 
kurabilen ergenler akranlarına göre kıyaslandığında daha bi-
reysel olmayı başarmış, ruhsal olarak daha sağlam, atılgan, sos-
yal yeterlilikleri yüksek, kendi duygu ve düşüncelerini yöneten 
bağımsız bireyler olmaktadırlar.[14,15,21]

Bağlanma; insanın kendisi için önemli olan diğer bireylerle 
güçlü duygusal bağlar kurma eğilimi olarak tanımlanmaktadır. 
Bowlby,[22,23] erken dönemde bebeğin birincil bakım vereni ile 
kurduğu ilişkinin daha sonraki dönemlerde diğer kişilerle kura-
cağı bağlanma davranışının temelini oluşturduğunu savunur. 
Yaşamın ilk döneminde bebeğin temel fizyolojik, duygusal, 
ruhsal ve güvenlik gibi gereksinimleri ortaya çıktığında anne-
nin bu gereksinimlere verdiği tepkiler ve karşılama hassasiyeti 
ile bağlanma örüntüsü şekillendirmektedir. Erken dönemde 
bakım verenlerin bebeğin temel duygusal, ruhsal, fiziksel ve 
güvenlik gibi gereksinimlerini karşılaması güvenli bağlanma-
nın temellerini oluşturmaktadır.[22–25] Bu bağlamda, erken dö-
nemde bakım verenler ile kurulan güvenli bağlar ergenlik ve 
yetişkinlik döneminde bireyin diğer kişilerle kuracağı ilişkiler 
için bir temel oluşturmaktadır. Ergenin içinde bulunduğu ge-
lişimsel dönemin sorumluluklarını yerine getirebilmesi, güçlü 
sosyal bağlar kurabilmesi ve özerkliğini kazanıp bireyselleşe-
bilmesi için güvenli bağlanma önemli bir temel oluşturmak-
tadır.[23,24] Ebeveynleri ile güvenli bağlar kurabilen ergenler, 
çevre ile daha fazla etkileşimde bulunmakta, akranları ile kur-
dukları ilişkilerinde empati ve uygun iletişim becerilerini daha 
sık kullanmakta, ilişkilerinde güven duygusu, alınan doyum ve 
toplumsal becerileri daha yüksek olmaktadırlar.[5,9,26,27] Güvenli 
bağlar kuramayan ergenler ailelerinden tamamen kopabil-
mekte, yakın ilişkiler kurmayan, güvenmeyen, yaşadığı zorluk-
larla tek başına baş etmeye çalışan, anksiyeteli, depresif ve yal-
nız kişiler olabilmektedir. Bu durum ergenin kendisini çaresiz 
olarak hissetmesine ve ruhsal olarak zorlanmasına, arkadaşlık 
ya da yakın ilişkilerinde sorunlara ve aldıkları doyumun azal-
masına neden olmaktadır.[8,27–30] Sonuç olarak ebeveynleri ve 
akranları ile güvenli bağlar kuran ergenler, sosyal ve duygusal 
yeterlilikleri, yardım ve destek isteyebilme becerileri yüksek ve 
ruhsal, duygusal ve fiziksel sağlıklarını önemli derecede etkile-
yerek benlik gelişimini olumlu yönde desteklemektedir.[26,31–33]

Ergenlik döneminde, fiziksel, ruhsal, sosyal ve bilişsel alanda 
meydana gelen değişimler sonucunda ergen bir taraftan bu de-
ğişimlere uyum sağlamak bir taraftan da özerk bir birey olmaya, 
sosyal olarak güçlü duygusal bağlar kurmaya, kendini keşfet-
meye ve sağlıklı bir kimlik oluşturmaya çalışmaktadır. Bu döne-

Konu hakkında bilinenler nedir?

• Ergenlik döneminde, ebeveynlerle ve akranlarla kurulan ilişkiler, bu 
ilişkilerde güvenli bağların kurulması, temel duygusal ve ruhsal gerek-
sinimlerin karşılanması ergenin bu gelişimsel sürece uyum sağlamasını 
ve benlik gelişimini olumlu yönde desteklemektedir.

Bu yazının bilinenlere katkısı nedir?

• Ergenlerin, benlik gelişimi üzerinde ebeveyn tutumlarının ve güvenli 
bağlanmanın önemli derecede etkisi olduğu bulunmuştur. Ancak ku-
rulan model sonucunda güvenli bağlanmanın benlik algısını doğrudan 
yordadığı, ebeveyn tutumlarının benlik algısını bağlanma üzerinden do-
laylı olarak yordadığı bulunmuştur. 

Uygulamaya katkısı nedir? 

• Ebeveynlere yönelik etkili ebeveynlik becerileri uygulamaları, ergenin 
gelişimsel süreç içerisinde temel duygusal ve ruhsal gereksinimlerinin 
karşılanmasına, içinde bulunduğu gelişimsel dönemde ve yetişkin ya-
şantısında güvenli bağlar kurmasına, olumlu benlik gelişimine ve ruhsal 
sorunların azalmasına neden olacaktır.
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min sağlıklı atlatılması için sadece içinde bulunulan dönemde 
değil erken çocukluk döneminden itibaren bakım verenler ta-
rafından temel duygusal ve ruhsal gereksinimlerin karşılanarak 
kurulan güvene dayalı ilişkiler ve ebeveyn tutumları önemli ol-
maktadır. Bu bağlamda, ergenlik dönemi hem ergenler hem de 
ebeveynleri için zorlu bir süreç olmakla birlikte ve bu süreçte 
hem ergenlerin hem de ebeveynlerin rehberliğe ihtiyaçları ol-
duğu literatürde vurgulanmaktadır.[34,35] Psikiyatri hemşireleri-
nin, koruyucu ruh sağlığı uygulamaları doğrultusunda gelişim-
sel bir kriz içerisinde olan ergenlere ve ebeveynlerine yönelik 
danışmanlık uygulamalarını planlaması, ergenlerin bu süreci 
sağlıklı bir şekilde atlatarak sağlıklı yetişkinler olmasında önem-
li olacaktır.[36,37] Bu nedenle, ebeveynlere yönelik etkili ebeveyn 
tutumlarını geliştirmek ve fonksiyonel olmayan ebeveyn tu-
tumlarını azaltmak adına ebeveyn güçlendirme programları 
geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Aynı zamanda ergenlere yöne-
lik içinde bulundukları gelişimsel döneme uyumunu artıracak, 
kendilik algılarını güçlendirecek ve riskli gruplara yönelik koru-
yucu ruh sağlığı hizmetlerinin planlanması gerekmektedir.[38–40] 
Psikiyatri hemşireleri, ergenin sağlık benlik gelişimi için kendini 
tanıma, duygularını tanıma ve yönetme, problem çözme, atıl-
ganlık becerisi gibi terapötik müdahalelerde bulunarak ergenin 
gelişimsel sürece uyumunu artırmalıdır.[34,35]

Bu çalışma, ergenlerin benlik algıları üzerinden algıladıkları 
ebeveyn tutumlarının ve bağlanma stillerinin rolünü değer-
lendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Belirlenen amaç doğ-
rultusunda çalışmada, 1) Ergenlerin bağlanma stilleri (akrana, 
anneye ve babaya) ile benlik algısı arasında bir ilişki var mı-
dır? 2) Ergenlerin algıladıkları ebeveyn tutumu ile benlik algısı 
arasında bir ilişki var mıdır? 3) Ergenlerin algıladıkları ebeveyn 
tutumu ile bağlanma stilleri arasında bir ilişki var mıdır? 4) Er-
genlerin benlik algıları üzerinde bağlanma stilleri ve algılanan 
ebeveyn tutumlarının rolü nedir? sorularına yanıt aranmıştır.

Gereç ve Yöntem
Araştırmanın Tasarımı
Bu çalışma, ergenlerin benlik algıları üzerinde algıladıkları 
ebeveyn tutumlarının ve bağlanma stillerinin rolü değerlen-
dirmek amacıyla tanımlayıcı türde tasarlanmıştır. Araştırma 
verileri Ankara ilinin Çankaya İlçesinde yer alan üç anadolu li-
sesinden toplanmıştır. Elde edilen veriler yapısal eşitlik modeli 
ile analiz edilmiştir. Yapısal eşitlik modeli, bir istatistik tekniği 
olmaktan ziyade, çok sayıda istatistik tekniğini barındıran, te-
orilerin test edilmesinde ve yeni modellerin geliştirilmesinde 
kullanılan bir istatistiksel analizdir. Deneysel olmayan araştır-
malarda, nedenselliğe ve davranışların altında yatan süreçlere 
ilişkin modellerin test edilmesini sağlamak amacıyla oluşturul-
muştur. Bu nedenle yapısal eşitlik modeli ile gözlenen ve gizil 
değişkenler arasındaki ilişkilerle ilgili hipotezlerin test edilme-
sini sağlayan geniş kapsamlı bir istatistiksel yöntemdir.[41,42]

Katılımcılar
Çalışmaya dahil edilmede; (1) hem ergenin hem de ebeveynle-

rinin araştırmaya katılma konusunda gönüllü olması ve aydın-
latılmış onam formunu imzalaması, (2) katılımcının herhangi 
bir ruhsal ya da araştırma sorularını anlamasına engel olacak 
zihinsel hastalığının olmaması, (3) katılımcı her iki ebeveyne 
bağlanmayı ayrı ayrı değerlendireceği için her iki ebeveyninde 
hayatta olması, (4) 9. ve ya 10 sınıfta eğitimine devam etmesi 
kriterleri aranmıştır. Bu kriterleri karşılamayan, verilerin top-
lanması sırasında çalışmadan çıkmak isteyen ya da sorularının 
hepsini yanıtlamayan katılımcılar çalışma dışı bırakılmıştır. 

Çalışma verileri dahil edilme kriterlerine uyan, 9. ve 10. sını-
fa devam eden 13–18 (15.20±0.75) yaş aralığındaki üç fark-
lı anadolu lisesine devam eden 700 ergenden toplanmıştır. 
Katılımcıların tanıtıcı özelliklerine bakıldığında, %57.3’ünün 
kadın, annelerin %37.7’sinin ilköğretim düzeyinde, babaların 
ise %46’sının üniversite-lisansüstü eğitim seviyesine sahip ol-
duğu görülmüştür. Katılımcıların %85.6 çekirdek aileye sahip 
olduğunu ve %67.0’si ailelerinin ekonomik durumunu gelirini 
giderine eşit olarak belirtmiştir (Tablo 1). 

Veri Toplama Araçları 
Kişisel Bilgi Formu: Kişisel bilgi formu katılımcıların yaş, cinsiyet, 
anne-baba eğitim durumu ve ailenin ekonomik düzeyini belir-
leyen sorulardan oluşmuştur. 

Tablo 1. Ergenlerin tanıtıcı özellikleri (n=700)

  n %

Cinsiyet
 Erkek 299 42.7
 Kadın 401 57.3
Yaş ortalaması (15.20±0.75)
 13–15 yaş 455 65.0
 16–18 yaş 245 35.0
Sınıf
 9. sınıf 353 50.4
 10. sınıf 347 49.6
Anne eğitim
 İlköğretim  264 37.7
 Lise 215 30.7
 Üniversite-Lisansüstü 221 31.6
Baba eğitim
 İlköğretim  196 28.0
 Lise 182 26.0
 Üniversite-Lisansüstü 322 46.0
Aile tipi
 Çekirdek aile 599 85.6
 Geniş aile 54 7.7
 Parçalanmış aile 47 6.7
Ailenin ekonomik durumu
 Geliri giderinden az 47 6.7
 Geliri giderine eşit 469 67.0
 Geliri giderinden fazla 184 26.3
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Anne Baba Tutum Envanteri (ABTE): Bu envanter, 1972’de Kuz-
gun tarafından geliştirilmiş, 1996’da Kuzgun ve Eldelekli-
oğlu[43] tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış 
olup 40 soru ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; otoriter, 
demokratik ve koruyucu-istekçi anne baba tutumlarıdır. Alt 
ölçeklerin Cronbach-Alfa değerleri ise, Demokratik Tutum alt 
ölçeği için 0.89, Koruyucu-İstekçi Tutum Alt Ölçeği için 0.82 
ve Otoriter Tutum alt ölçeği için 0.78’dir. Bizim çalışmamızda 
Cronbach-Alfa değerleri ise Demokratik Tutum alt ölçeği için 
0.91, Koruyucu-İstekçi Tutum alt ölçeği için 0.85, Otoriter Tu-
tum alt ölçeği için 0.82 olarak bulunmuştur. ABTE, beş basa-
maklı likert tipi bir ölçek olup her madde için cevaplar 1’den 
5’e kadar (1=Hiç uygun değil, 5= Tamamen uygun); derecelen-
dirilmiştir. Demokratik Tutum alt ölçeği 15 sorudan oluşmak-
tadır ve bu alt ölçekten alınabilecek maksimum puan 75, mini-
mum puan ise 15’tir. Alınan puan arttıkça ergenin anne baba 
tutumunu demokratik olarak algılaması artmaktadır. Koruyu-
cu-İstekçi Tutum alt ölçeği, 15 sorudan oluşmaktadır ve bu alt 
ölçekten alınabilecek maksimum puan 75, minimum puan ise 
15’tir. Alınan puan arttıkça ergenin anne baba tutumunu koru-
yucu-istekçi olarak algılaması da artmaktadır. Otoriter Tutum 
alt ölçeği, 10 sorudan oluşmaktadır ve bu alt ölçekten alına-
bilecek maksimum puan 50, minimum puan ise 10’dur. Alınan 
puan arttıkça ergenin anne baba tutumunu otoriter olarak al-
gılaması artmaktadır.[43]

Piers-Harris Çocuklar İçin Öz Kavramı Ölçeği (PHÇÖKÖ): Piers ve 
Harris[44] tarafından 1964 yılında 9–20 yaş arasındaki çocukların 
özgüvenleri, öz kavramları ve kendileri ile ilgili algılamalarını 
ve değerlendirmelerini ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. Öl-
çeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması 1985 yılında Ça-
taklı ve Öner[45] tarafından yapılmıştır. Ölçek 80 sorudan oluş-
maktadır ve cevaplar “Evet” ya da “Hayır” olarak verilmektedir. 
Ölçeğin puanlaması doğru cevaba göre yapılmaktadır doğru 
cevap bir puan, yanlış cevap ise sıfır puandır. Ölçeğin bir kesim 
noktası olmadığı için ölçekten ne kadar yüksek puan alınırsa 
çocuğun benlik algısının o kadar yüksek olduğunu düşündür-
mektedir ve yüksek puan kişinin kendisi hakkında olumlu, dü-
şük puan ise kendisi hakkında olumsuz düşünce ve duygulara 
sahip olduğunu gösterir. Ölçekten alınabilecek maksimum 
puan 80, minimum puan ise 0’dır. Bizim çalışmamızda PHÇÖ-
KÖ’nün Cronbach-Alfa değeri 0.90 olarak bulunmuştur. 
Ebeveyne ve Akrana Bağlanma Envanteri (EABE): Anne-baba ve 
akrana bağlanmayı ölçmek için kullanılan “EABE”, Armsden ve 
Greenberg[46] (1987) tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmada, 
Raja ve ark.[47] (1992) tarafından geliştirilen 12 maddelik kısa 
formu kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik ça-
lışması Günaydın ve ark.[48] tarafından 2005 yılında yapılmıştır. 
EABE, 7 basamaklı likert tipi bir ölçektir (1= asla, 7= daima). 
Ölçeğin alt boyutları olan akran, anne ve babaya bağlanma 
puanların ayrı ayrı hesaplanmaktadır ve her bir alt boyuttan 
alınabilecek maksimum puan 84, minimum puan ise 12’dir. Bu 
alt ölçeklerden alınan puanlar arttıkça ergenin akrana, anne-
ye ve babaya daha fazla güvenli bağlandığını göstermektedir. 
Cronbach alfa değerleri anne formu için .88, baba formu içinse 
.90’dır. EABE alt ölçeklerinin Cronbach-Alfa değerleri bizim ça-

lışmamızda Akrana Bağlanma alt ölçeği için 0.63, Anneye Bağ-
lanma alt ölçeği için 0.80, Babaya Bağlanma alt ölçeği için 0.84 
olarak bulunmuştur.

Verilerin Toplanması
Araştırmanın yapılması için Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve okul yöneticilerinden izin alınarak araştırma verileri 
toplanmıştır. Araştırma verileri toplanmadan önce rehber öğ-
retmen eşliğinde tüm katılımcılara araştırma hakkında bilgi 
verilmiş ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğrenciler be-
lirlenmiştir. Katılımcıların yaşları 18’in altında olduğu için ebe-
veynlerinden izin alınmıştır. Ergenlerin ebeveynlerinden izin 
alabilmek amacıyla çocuklarının araştırmaya katılımı için davet 
yazısı gönderilmiş ve ebeveyni izin veren ergenler araştırmaya 
dahil edilmiştir. Veri toplama araçları, katılımcılara araştırma-
cı ve rehber öğretmen gözetimi altında dağıtılmış ve her bir 
katılımcının formları doldurması yaklaşık 30 dakika sürmüştür.
 
Verilerin Değerlendirilmesi 
Araştırma verileri; araştırmacılar tarafından kodlanıp SPSS 20.0 
istatistik yazılım programında analiz edilmiştir. Tanımlayıcı 
istatistikler sayı ve yüzdelik ile gösterilmiştir. ABTE, PHÇÖKÖ 
ve EABE Kısa Formu arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson 
Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Ergenlerin algıladıkları ebe-
veyn tutumlarının ve bağlanma stillerinin benlik algısı üzerin-
deki rolü değerlendirmek için kurulan yapısal eşitlik modeli 
için AMOS 23 V programı kullanılarak analiz edilmiştir. Stan-
dardize edilmiş regresyon katsayılarına bakılarak ergenlerin 
benlik algıları üzerinde algılanan ebeveyn tutumlarının ve 
bağlanma stillerinin rolü değerlendirilmiştir. Kurulan modelin 
geçerliliğini değerlendirmek için, CMIN/df değeri, CFI ve RM-
SEA değerlerine bakılmıştır. Model uyumu değerlendirirken, 
CMIN/df değerinin 0 ile 3 arasında, CFI değerinin 0.95’ün üs-
tünde ve RMSEA değerinin ise 0.08 altında olmasının kurulan 
modelin iyi uyum gösterdiğini ve kabul edilebilir olduğunu 
göstermektedir.[49]

Etik Onay
Araştırmanın etik açıdan uygunluğu için ise Hacettepe Üniver-
sitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 
08.07.2015 tarihli ve GO 15/431-12 karar numarası ile etik ku-
rul izni alınmıştır. 

Bulgular

Tanımlayıcı Analizler
Katılımcılara uygulanan ölçüm araçlarından elde edilen puan 
ortalamaları, standart sapmaları ve ölçüm araçlarının birbirileri 
ile olan ilişkileri Tablo 2'de yer almaktadır. Yapılan korelasyon 
analizi sonucunda, Demokratik Tutum ile Ebeveyne ve Akrana 
Bağlanma Envanteri alt ölçekleri ve benlik algısı arasında ile po-
zitif yönde anlamlı bir ilişki belirlenirken Koruyucu-İstekçi Tu-
tum ve Otoriter Tutum alt ölçekleri ile Ebeveyne ve Akrana Bağ-
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lanma Envanteri alt ölçekleri ve benlik algısı arasında negatif 
yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ebeveyne ve Ak-
rana Bağlanma Envanteri alt ölçekleri ile benlik algısı arasında 
pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (p<0.01). 

Yapısal Eşitlik Modeli Analizi 
Ergenlerin benlik algıları üzerinde bağlanma stillerinin ve al-
gıladıkları ebeveyn tutumunun rolünü belirlemek için yapısal 
eşitlik modeli kurularak test edilmiştir. Modelde bağımsız de-
ğişken olarak bağlanma stilleri ve algılanan ebeveyn tutumu, 
bağımlı değişken olarak benlik algısı belirlenmiştir. Modelin 
standardize edilmiş tahmin sonuçları Şekil 1’de sunulmuştur. 
Ebeveyne ve Akrana Bağlanma gizil değişkenleri için faktör 
yükleri 0.52–0.79 arasında değişirken, algılanan ebeveyn tutu-
mu gizil değişkeni için faktör yükleri 0.63–0.90 arasında değiş-
tiği ve benlik algısı gizil değişkeni için faktör yükleri 0.11–0.79 
arasında değişmektedir. Benlik gizil değişkeninin açıklanan 
varyansı %50’si algılanan ebeveyn tutumu ve bağlanma gizil 
değişkenlerinin direkt etkilerinden hesaplanmıştır.

Kurulan yapısal eşitlik modeline ilişkin model uyum indeks-
leri değerlendirildiğinde, x2/df=29.231/9, CMIN/df=3.248, 
CFI=0.991 ve RMSEA= 0.057 değerleri kabul edilebilir uyum 
değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Standardize edilmiş 
regresyon (Beta) katsayılarına bakıldığında, bağlanma stil-
lerinin benlik algısı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu 
(β=0.79; p<0.05) bulunmuştur. Benlik algısını, bağlanma pu-
anlarının nasıl etkilediğine bakıldığında anneye bağlanmanın 
(β=0.79; p<0.05) en çok yordayıcı etkisi olduğu, sırasıyla baba-
ya bağlanma (β=0.70; p<0.05) ve akrana bağlanma (β=0.52; 
p<0.05) durumlarının benlik algısı üzerinde yordayıcı etkisi 
olduğu görülmektedir. Algılanan ebeveyn tutumunun benlik 
algısı üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı (β=0.11; p>0.05) bu-
lunurken, bağlanma stilleri üzerinde pozitif bir etkiye sahip ol-
duğu (β=0.77; p<0.05) bulunmuştur. Ergenin bağlanma stilleri 
üzerinde hangi ebeveyn tutumunun daha etkili olduğuna ba-
kıldığında ise otoriter ebeveyn tutumunun (β= -0.90; p<0.05) 
ergenin bağlanma stilleri üzerinde negatif yönde en fazla yor-
dayıcı etkisi olduğu, demokratik ebeveyn tutumunun (β=0.82; 

Tablo 2. ABTE, EABE ve PHÇÖKÖ tanımlayıcı ve korelasyon analizleri

Alt ölçekler Ortalama SS 1 2 3 4 5 6

1- Demokratik tutum  60.24 11.48      
2- Koruycu-istekçi tutum  19.83 7.36 -0.426*     
3- Otoriter tutum  38.55 11.10 -0.728* 0.647*    
4- Akrana bağlanma  59.48 10.86 0.340* -0.191* -0.300*   
5- Anneye bağlanma  64.77 14.55 0.673* -0.405* -0.620* 0.404*  
6- Babaya bağlanma  59.32 17.47 0.594* -0.309* -0.506* 0.402* 0.544* 
7- PHÇÖKÖ toplam puan  55.56 11.82 0.497* -0.332* -0.530* 0.478* 0.515* 0.503*

*p<0.01. PHÇÖKÖ: Piers-Harris Çocuklar İçin Öz Kavramı Ölçeği; ABTE: Anne Baba Tutum Envanteri; EABE: Ebeveyne ve Akrana Bağlanma Envanteri; SS: Standart sapma.

Şekil 1. Yapısal Eşitlik Modeli Analizi. ABTE: Anne-Baba Tutum Envanteri; EABE: Ebeveyne ve Akrana Bağlanma Envanteri; 
PHCÖKÖ: Piers-Harris Çocuklar İçin Öz Kavramı Ölçeği.

Demokratik 
Tutum

Otoriter 
Tutum

Akrana 
Bağlanma

Anneye 
Bağlanma

Babaya 
Bağlanma

Koruyucu 
İstekçi 
Tutum

ABTE EABE

PHCÖKÖ

.82 -.63 -.90 .52 .79 .70

.77

.79-.11

.30
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p<0.05) pozitif yönde yordayıcı bir etkisi olduğu ve koruyucu 
istekçi ebeveyn tutumunun (β=-0,63; p<0.05) ergenin bağlan-
ma stilleri üzerinde negatif yönde yordadığı görülmektedir. 
Bu sonuçlar doğrultusunda, ergenlerin benlik algılarını açıkla-
mada bağlanmanın stillerinin algılanan ebeveyn tutuma göre 
daha fazla etkiye sahip olduğu, algılanan ebeveyn tutumunun 
da ergenin benlik algısını bağlanma stilleri üzerinden dolaylı 
olarak etkilediği bulunmuştur. 

Tartışma

Ebeveyn tutumları ve aile ortamının ergenin fiziksel, ruhsal ve 
sosyal gelişiminde önemli etkileri olduğu literatürde sıklıkla 
belirtilmektedir.[7,50,51] Ülkemizde son yıllarda değişen aile yapı-
sı ve ebeveynlerin eğitim durumunun yükselmesi aile içinde-
ki tutumların daha demokratik olmasına neden olurken, bazı 
aileler hala geleneksel aile özelliklerini korumakta ve bu aile-
lerde kadınlar çocukların bakımı ile ilgilenirken, baba evin eko-
nomik sorumluluğunu üstlenmekte ve çocukları ile olan iliş-
kileri kısıtlı olmaktadır.[52,53] Bu durum ergenlerin, akranlarının 
aileleri ile kurduğu ilişkileri gözlemlediğinde kendisinin ailesi 
ile olan ilişkilerini sorgulamasına ve sorunları içselleştirmesine 
neden olabilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada, ergenlerin 
benlik algısı üzerinde algıladıkları ebeveyn tutumu ve bağlan-
ma stillerinin rolü değerlendirilmiştir. 
İlk olarak yapılan tanımlayıcı analizler sonucunda, ergenlerin 
bağlanma stilleri ile benlik algısı arasında anlamlı ilişkinin ol-
duğu, akrana ve ebeveynlere güvenli bağlanmanın ergenlerin 
benlik algısı puan ortalamasını artırdığı görülmektedir. Litera-
türdeki sonuçlar çalışma bulgularını destekler nitelikte olup 
ergenin, ebeveyne ve akrana güvenli bağlanma davranışı ge-
liştirmesinin benlik algısını olumlu yönde etkilediği, gelişim-
sel görev ve sorumluluklarını yerine getirmesine ve gelişim-
sel sürece uyumunun daha sağlıklı olmasına neden olduğu 
görülmektedir.[8,27,54,55] Ebeveyne ve akrana güvenli bağlanan 
ergenler, ilişkilerinde güçlü duygusal ve sosyal bağlar kura-
bilmekte, ebeveynlerinden güvenli bir şekilde ayrışarak daha 
özerk bireyler olmakta ve gereksinim duyduklarında ebevey-
nlerinden duygusal ve davranışsal destek alabilmektedir. Bu 
durum ergenin kendine olan güveninin, sosyal ve duygusal 
destek mekanizmalarının artmasına ve daha atılgan bireyler 
olmasına neden olarak benlik algısını olumlu etkilemektedir. 
Ergenin algıladığı ebeveyn tutumu ile benlik algısı arasındaki 
ilişki değerlendirildiğinde ise, ebeveyn tutumları demokratik 
yönde algılandıkça benlik puan ortalamalarının arttığı, koru-
yucu-istekçi ve otoriter yönde algılandıkça benlik puan orta-
lamalarının azaldığı bulunmuştur. Demokratik tutuma sahip 
ebeveynler ergenlerin gelişimsel süreçte temel duygusal ve 
ruhsal gereksinimlerini karşılamakta, sıcak ilişkiler kurabilmek-
te, otonomisini destekleyerek ergenin benlik gelişimini olum-
lu yönde etkilemektedir. Ancak otoriter ya da koruyucu-istekçi 
olan ebeveynler ergenlerin otonomisi ve bireyselleşmesi ko-
nusunda gerekli desteği sunamamakta, ergenin gelişimsel 
sorumluluklarını yerine getirirken aşırı koruyucu, baskıcı ve 
eleştirel olmaları, psikolojik ve davranışsal kontrol uygulama-

larının fazla olması ergenlerin benlik gelişiminde sorunlara 
neden olmaktadır.[7,9,10,50] Literatürdeki çalışma sonuçları in-
celendiğinde ebeveynler ile kurulan yakın, sıcak ve özerkliği 
destekleyen ilişkiler ve ebeveynlerin demokratik tutumu er-
genlerin benlik gelişimi olumlu yönde etkilemektedir. Ancak, 
aşırı koruyucu-istekçi, otoriter veya reddedici ebeveyn tutumu 
ergenin kendisine yönelik olumsuz tutumlar oluşturmasına 
neden olarak benlik gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.
[13,16,21,51] Algılanan ebeveyn tutumu demokratik oldukça erge-
nin gelişimsel süreçte özerkliği desteklenmekte, gelişimsel 
süreçteki rol ve sorumluluklarını yerine getirirken ebeveynleri 
tarafından rehberlik yapılmaktadır. Bu durum ergenin benlik 
gelişimini olumlu etkilemektedir. Ancak ebeveyn tutumu ko-
ruyucu ya da otoriter oldukça ergen süreç içerisinde yaşadığı 
sorunları ebeveynleri ile paylaşamamakta, gerekli desteği gö-
rememekte, fiziksel, ruhsal ve sosyal alanda sorunlara neden 
olarak benlik gelişimini olumsuz etkilemektedir. 
Ergenin algıladığı ebeveyn tutumu ile bağlanma stilleri arasın-
daki ilişki değerlendirildiğinde ise, ebeveyn tutumunu demok-
ratik yönde algıladıkça akrana ve ebeveyne güvenli bağlanma 
puanlarının arttığı, otoriter ve koruyucu-istekçi olarak algıladık-
ça akrana ve ebeveyne güvenli bağlanma puanlarının azaldı-
ğı bulunmuştur. Nunes ve Mota[7] (2017) yaptıkları çalışmada 
ergenin ebeveyn tutumlarını demokratik olarak algılaması ar-
tıkça güvenli bağlanma puanlarının arttığı, otoriter ebeveyn 
tutumunun ergenin güvenli bağlanma puanlarını azalttığını 
bulmuşlardır. Diğer araştırmalarda da çalışma bulgularına ben-
zer şekilde, ergenin ebeveyn tutumunu demokratik yönde al-
gıladıkça ebeveyne ve akrana güvenli bağlanma puanlarının 
artığı görülmektedir.[10,56] Ergenin ebeveyn tutumunu koruyucu 
istekçi ve otoriter yönde algılaması arttıkça akrana ve ebeveyne 
güvenli bağlanma puan ortalamalarının azaldığı bulunmuştur. 
Literatürdeki bulgular çalışma bulguları ile benzer şekildedir 
ve ergenin ebeveyn tutumlarını koruyucu-istekçi ya da otoriter 
olarak algılaması ebeveyne ve akrana güvenli bağlanma puan 
ortalamalarının azaldığı belirtilmektedir.[5,9,57] Erken gelişimsel 
süreçten içinde bulunulan gelişimsel sürece kadar temel duy-
gusal ve ruhsal gereksinimleri karşılanan, geresinim duydukları 
rehberliği ve desteği alan ergenler ebeveynlerine güvenli bağ-
lanmaktadır. Ebeveyne güvenli bağlanma sonucunda ergen 
tüm yakın ve duygusal ilişkilere öğrendiği bağlanma davranı-
şını genelleyerek akranlara ve kendisi için önemli olan diğer 
kişilere güvenli bağlanmasına neden olmaktadır. 
İkinci olarak, ergenin benlik algısı üzerinde algılanan ebeveyn 
tutumlarının ve bağlanma stillerinin rolü yapısal eşitlik modeli 
kurularak değerlendirilmiştir. Kurulan model sonucunda, er-
genlerin ebeveyne ve akrana güvenli bağlanmanın benlik üze-
rinde anlamlı derecede etkisinin olduğu bulunmuştur ancak 
anne ile kurulan güvenli bağların ergenin benlik algısı üzerinde 
baba ve akrana güvenli bağlanmaya göre daha fazla yordayıcı 
etkisi olduğu bulunmuştur. Algılanan ebeveyn tutumlarının er-
genin benlik algısı üzerindeki rolünü değerlendirildiğinde ise 
ebeveyn tutumlarının benlik algısı üzerinde anlamlı bir etkisi 
olmadığı bulunmuştur. Ebeveyn tutumlarının ergenin benlik 
algısı üzerinde doğrudan etkisi olmazken, algılanan ebeveyn 
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tutumlarının bağlanma stillerini anlamlı yönde açıkladığı bu-
lunmuştur. Otoriter ve koruyucu istekçi ebeveyn tutumu er-
genin güvenli bağlanma davranışını negatif yönde yordarken, 
demokratik ebeveyn tutumunun pozitif yönde yordadığı bu-
lunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, ergenin algıladığı ebe-
veyn tutumunun benlik algısını doğrudan yordamazken bağ-
lanma stilleri üzerinden dolaylı olarak yordadığı bulunmuştur. 
Literatürdeki yapılan çalışmalara bakıldığında, ebeveynlerle 
güçlü duygusal bağların kurulmasında algılanan ebeveyn tu-
tumunun etkisi olduğu, demokratik ebeveyn tutumunu güçlü 
duygusal bağların kurulmasını pozitif olarak etkilerken, otoriter 
ya da izin verici ebeveyn tutumunu güçlü duygusal bağların ku-
rulmasını negatif olarak etkilediği görülmektedir.[7,51,57] Ebeveyn 
tutumları, ebeveynler ile güvene dayalı ilişkilerin kurulması ve 
bu ilişkilerde ergenin temel duygusal ve ruhsal gereksinimle-
rinin karşılanması ergenin akrana güvenli bağlanma davranışı 
geliştirmesinde, yaşanan davranışsal ve ruhsal problemlerin 
azalmasında ve benlik algısı üzerinde olumlu etkisi olduğu gö-
rülmektedir.[8,10,50] Ebeveynleri ve akranları ile güvenli bağlanma 
davranışı geliştiren ergenlerin, kendisine yönelik algılarının 
daha fazla olumlu olmasına, otonomik ve öz yeterlilik duygu-
larının yüksek olmasına, ruhsal ve davranışsal sorunların daha 
az olmasına neden olduğu görülmektedir.[51,54,55] Güvenli bağ-
lanma davranışının temelinde erken gelişimsel süreçte anne ile 
kurulan ilişki önemli olmaktadır. Anne ile kurulan ilişkide temel 
güven duygusunun sağlanması, duygusal ve ruhsal gereksi-
nimlerin karşılanması sonucunda çocuk öğrendiği bağlanma 
davranışını diğer kuracağı ilişkilere genellemektedir. Bu ne-
denle anne ile kurulan güvenli bağların benlik algısı üzerinde 
daha fazla etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bağlanma dav-
ranışı benlik algısı üzerinde doğrudan yordayıcı etkisi olurken 
ebeveyn tutumlarının dolaylı etkisinin nedeni ise bağlanma 
davranışının erken gelişimsel süreçte daha etkin olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Algılanan ebeveyn tutumları 
demokratik oldukça ebeveynle kurulan güvenli bağların daha 
da güçlenmesine, koruyucu ve ya otoriter oldukça kurulan bağ-
ların zedelenmesine neden olduğundan benlik algısı üzerinde 
dolaylı bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. 

Sonuç 

Bu çalışmada, ergenlik döneminde meydana gelen değişimlere 
uyum sağlamanın yanında benlik gelişiminde algılanan ebe-
veyn tutumlarının ve güvenli bağlanma davranışların önemli 
derecede etkisi olduğu bulunmuştur. Bu doğrultuda psikiyatri 
hemşireleri koruyucu ruh sağlığı uygulamaları doğrultusunda 
hem ergenlere hem de ailelere uygulayacağı girişimler önem-
li olacaktır. Öncelikli olarak psikiyatri hemşireleri ebeveynlere 
güvenli bağlanma ve etkili ebeveynlik becerileri konusunda 
eğitimler planlaması, çocuk ve ergenlerin içinde bulundukla-
rı gelişimsel dönemi daha sağlıklı atlatmalarına sağlayacaktır. 
Ebeveynlere uygulanacak olan etkili ebeveynlik becerileri eği-
timleri, çocuk ve ergenlerde karşılaşılabilecek olan davranışsal 
ve ruhsal sorunların en aza indirilmesini sağlayacaktır. Ancak 
ebeveynlere uygulanacak olan eğitimler konusunda ergenle-

rin ebeveynlerinden beklentilerinin ne olduğuna yönelik daha 
kapsamlı nicel ve nitel yöntemlerin kullanıldığı karma desenli 
araştırmaların yapılması önerilmektedir. Elde edilen araştırma 
sonuçları doğrultusunda kültüre özgü etkili ebeveynlik becerile-
ri eğitim programlarının oluşturulması önerilmektedir. Psikiyatri 
hemşirelerinin yapacakları uygulamaların sadece ebeveynlerle 
sınırlı kalmaması aynı zamanda ergenlerin içinde bulundukları 
gelişimsel döneme uyumunu artırmaya yönelik bireysel ve grup 
bazlı uygulanacak programlar geliştirmesi önemli olacaktır. Bu 
uygulamalarla ergenin içinde bulunduğu gelişimsel dönemi fi-
ziksel ve ruhsal olarak sağlıklı atlatmasını sağlayarak özerk, ken-
dine güvenen, sosyal ilişkilerde güçlü bireylerin yetişmesine ve 
olumlu benlik gelişimine destek olacaktır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu çalışmada çeşitli sınırlılıklar bulunmaktadır. İlk sınırlılık, er-
genlerin algıladıkları ebeveyn tutumları ve bağlanma stilleri 
sadece ergenler tarafından değerlendirilmiştir. Ebeveynlerin 
uyguladıkları ebeveyn tutumları ve onların ergenlere olan bağ-
lanma stilleri değerlendirilmemiştir. İkinci bir sınırlılık, araştır-
mamıza katılmaya gönüllü olup ancak 18 yaş altı oldukları için 
ebeveynleri tarafından araştırmaya katılmasına izin verilmeyen 
ergenler çalışmaya dahil edilmemiştir. Üçüncü sınırlılık, ebevey-
ne bağlanma stilleri anneye ve babaya bağlanma olarak ayrı de-
ğerlendirildiği için çalışmaya ebeveyn kaybı olan ergenler da-
hil edilmemiştir. Son sınırlılık ise, çalışmaya sadece Ankara’nın 
Çankaya ilçesinde yer alan üç Anadolu Lisesi dahil edilmiş olup 
çalışmadan elde edilen sonuçlar bu nedenle genellenemez. 
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