
ÖZET
Amaç: Bu çal›flman›n amac›, Lamborn ve arkadafllar› (1991) taraf›ndan gelifltirilen Anne-
Baba Tutum Ölçe¤i’nin (ABTÖ) Türk örnekleminde belli yafl grubunda çocuklar ve genç-
ler üzerinde güvenirlik ve geçerli¤ini saptamakt›r. Yöntem: Araflt›rmaya ilkö¤retim 4. ve
5. S›n›f ö¤rencilerinden toplam 318 (170 k›z, 148 erkek), lise 1 ve 2. s›n›f ö¤rencilerinden
toplam 299 (155 k›z, 144 erkek) ve üniversite 1., 2. ve 3. s›n›f ö¤rencilerinden toplam 303
(160 k›z, 143 erkek) denek kat›lm›flt›r. Araflt›rmada veri toplama arac› olarak ABTÖ kul-
lan›lm›flt›r. Sonuç: Her üç yafl grubunda ölçe¤in güvenirli¤i ile ilgili bulgular incelendi¤in-
de ölçe¤in alt boyutlar›na iliflkin test-tekrar test güvenirli¤inin yüksek ve iç tutarl›¤›n gö-
rece olarak daha düflük olmakla birlikte yeterli düzeyde oldu¤u görülmüfltür. Ayr›ca öl-
çe¤in ölçüt-ba¤›nt›l› geçerli¤ine dolayl› kan›t oluflturacak flekilde, her üç yafl grubunda
anne-babalar›n demokratik olmas›n›n çocuklar›n akademik baflar›s› ile iliflkili oldu¤u bu-
lunmufltur. Yap›lan faktör analizi sonucu, ABTÖ’nün ilkö¤retim ve lise ö¤rencilerinde öl-
çekte yer alan maddelerin özgün ölçekteki maddeler benzer flekilde üç faktör alt›nda top-
land›¤›n› göstermektedir. Üniversite ö¤rencilerinde ise özgün ölçekten farkl› olarak ka-
bul/ilgi ve psikolojik özerklik boyutu tek bir boyut, denetleme boyutu ise do¤rudan ve do-
layl› denetleme olmak üzere iki faktörden oluflmaktad›r. Tart›flma: Çocuklar ile anne-ba-
balar› aras›ndaki etkileflimi incelemeye yönelik araflt›rmalarda Anne-Baba Tutum Ölçe-
¤i’ndeki maddelerin her yafl grubunda tekrar gözden geçirilerek kültürümüze uygun ifa-
delerin yaz›lmas› ve geçerlik ve güvenirlik çal›flmalar›n›n yap›lmas› ölçek hakk›nda daha
ayr›nt›l› bilgiler sa¤layacakt›r.
Anahtar Sözcükler: Anne-Baba Tutum Ölçe¤i, kabul/ilgi, psikolojik özerklik, denetleme.
SUMMARY: PARENTING STYLE SCALE: RELIABILITIY AND VALIDITY
Objective: The purpose of this study was to investigate the reliability and validity of “The
Parenting Style Scale” developed by Lamborn et al. (1991) in children, adolescent and col-
lege students. Method: A total of 920 students selected among elementary school, high
school and college students served as subjects in the study. The elementary school sub-
jects consisted of 318 fourth and fifth grade students4 (170 females and 148 males). The
high school subjects consisted of 299 first and second grade students (155 females and
144 males). The college subjects consisted of 303 first, second and third grade students
(160 females and 143 males). Parenting Style Scale was used for data collection. Results:
The analyses revealed that test-retest reliability of dimensions of Parenting Style Scale
was high in these age groups. The factor analysis indicated that for the elementary and
high school subjects factor pattern of Parenting Style Scale was very similar to the origi-
nal scale’s factor pattern (acceptance/involvement, psychological autonomy and strict-
ness/supervision). However for the college students, factor pattern was different from the
original. Acceptance/involvement and psychological autonomy dimensions appeared as a
single factor, which was named as acceptance/involvement/autonomy. The dimension of
strictness/supervision emerged as two separate factors, which were named direct and in-
direct control Discussion: Although these findings and interpretations are very impor-
tant, it is important that validity and reliability of Parenting Style Scale should be con-
ducted in these three age groups over again in future studies.
Key words: Parenting Style Scale, acceptance/involvement, pysychological autonomy,
strictness/supervision.

ANNE-BABA TUTUM ÖLÇE⁄‹’N‹N GÜVEN‹RL‹K
VE GEÇERL‹K ÇALIfiMASI
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Çocuk yetifltirme tutumu çok genel anlamda, ço-
cu¤a yöneltilen tutumlar›n, davran›fllar›n ve
beklentilerin bütünü olarak tan›mlanmaktad›r
(Darling ve Steinberg 1993, Damon 1983). Çocuk

yetifltirme tutumlar›na iliflkin Baumrind’in
(1971, 1972) kuramsal yaklafl›m› bu alanda yap›-
lan çal›flmalara temel oluflturarak öncülük etmifl-
tir. Baumrind (1971) otoriter (authoritarian), de-
mokratik (authoritative) ve izin verici (permissi-
ve) olmak üzere üç temel anne-baba tutumu ol-
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du¤unu ileri sürmüfltür. Baumrind’e göre anne-
babalar›n ço¤u çocuklar›yla olan iletiflimlerinde
bu davran›fllardan birini daha baflat olarak be-
nimserler ve uygularlar. Maccoby ve Martin
(1983) ise Baumrind’den farkl› olarak anne-baba
tutumunu duyarl›l›k (responsiveness) ve talep-
karl›k/denetleme (demandingness/control) ol-
mak üzere iki boyut aç›s›ndan ele alm›fllar ve bu
iki boyutun kesiflti¤i noktada dört tür anne-baba
tutumu tan›mlam›fllard›r. Bunlar otoriter, de-
mokratik, izin verici- hoflgörülü ve izin verici-ih-
malkar anne-baba tutumlar›d›r. Maccoby ve
Martin, Baumrind’in çal›flmalar›nda s›n›flad›kla-
r› “izin verici” anne-baba tutumunu ikiye ay›r-
m›fllard›r. Demokratik anne-babalar hem denet-
leme/talepte hem de kabul/ilgi de yüksektirler.
Otoriter anne-babalar ise denetleme/talepte
yüksek, kabul/ilgi de düflüktürler. Otoriter ve
demokratik anne-babalar›n çocuklar›n›n gelifli-
mindeki farkl›l›klar anne-baban›n ilgisindeki
farkl›l›klardan kaynaklanmaktad›r. Çünkü Mac-
coby ve Martin’in s›n›flamas›ndaki her iki anne-
baba tutumunda kontrol/talep boyutu yüksek-
tir. ‹zin verici-hoflgörülü anne-babalar kabul/il-
gide yüksek, denetleme/talepte düflüktürler.
‹zin verici-ihmalkar anne-babalar ise hem ka-
bul/ilgi de hem de denetleme/talepte düflüktür-
ler. Buna göre her iki izin verici anne-baba tutu-
munda kontrol boyutu düflükken, izin verici an-
ne-babalar aras›ndaki farkl›l›k anne-baban›n
göstermifl oldu¤u ilgiden kaynaklanmaktad›r.
‹zin verici-hoflgörülü anne-babalar çocuklar›na
karfl› oldukça hoflgörülü davran›rlar, davran›flla-
r›na herhangi bir s›n›rlama koymazlar. Ayn› za-
manda bu tür anne-babalar çocuklar›na karfl› s›-
cak ve ilgili davran›rlar, onlara sevgi gösterirler.
‹zin verici ihmalkar anne-babalar ise çocuklar›n›
hiçbir flekilde denetlemedikleri, davran›fllar›na
s›n›rlama koymad›klar› gibi çocuklar›yla da hiç
ilgilenmezler ve sevgi göstermezler. 

Baumrind’in s›n›flamas›n› temel alarak yap›lan
çal›flmalarda, onun görüfllerini destekler flekilde
demokratik ailelerde yetiflen çocuklar›n izin ve-
rici ya da otoriter ailelerde yetiflen çocuklardan
akademik baflar›, sosyal geliflim, benlik sayg›s›
ve ruh sa¤l›¤› gibi ölçümlerde daha yüksek puan
ald›klar› görülmüfltür (Dornbusch ve ark. 1988,

Maccoby ve Martin 1983, Steinberg ve ark. 1989,
Steinberg ve ark. 1991). Örne¤in, Dornbusch ve
arkadafllar› (1988) Baumrind’in otoriter, demok-
ratik ve izin verici anne-baba tutumunu kullana-
rak, anne-baba tutumu ile ergenin okul baflar›s›
aras›ndaki iliflkiyi incelemifller ve demokratik
anne-baba tutumu ile ergenin okul baflar›s› ara-
s›nda olumlu; otoriter ve izin verici anne-baba
tutumu ile olumsuz yönde iliflki oldu¤unu bul-
mufllard›r. Bu çal›flmada demokratik anne-baba
tutumu Baumrind’in çal›flmas›ndaki gibi çok
yönlü bir boyut olarak ele al›nm›flt›r. Son y›llar-
da Steinberg, Elmen ve Monuts (1989) ise de-
mokratik anne-baba tutumunun üç boyuttan
olufltu¤unu belirtmifllerdir. Bunlar yüksek dü-
zeyde s›cakl›k ya da ilgi; yüksek düzeyde psiko-
lojik özerklik ve yüksek düzeyde davran›flsal de-
netlemedir. Steinberg ve arkadafllar› (1989) çal›fl-
malar›nda demokratikli¤in bu üç boyutu ile 10-
16 yafllar› aras›ndaki çocuklar›n okul baflar›s›
aras›ndaki iliflkiyi incelemifllerdir. Sonuçlar, de-
mokratik tutumun her üç bilefleninin çocuklar›n
akademik baflar›s› ile olumlu ve yüksek düzeyde
iliflkili oldu¤unu göstermifltir. Ayr›ca Steinberg
ve arkadafllar› (1992) 14-18 yafllar› aras›ndaki er-
genlerle yapt›klar› boylamsal çal›flmalar›nda an-
ne-babalar›n› demokratik olarak alg›layan er-
genlerin, demokratik olarak alg›lamayan ergen-
lere göre okulda daha baflar›l› olduklar›n› bul-
mufllard›r.

Maccoby ve Martin’in (1983) çal›flmalar›nda öne
sürdükleri boyutlar temel al›narak yap›lan kap-
saml› bir çal›flmada, Steinberg ve arkadafllar›n›n
(1989) çal›flmalar›nda ele ald›klar› boyutlardan
da yararlan›larak Lamborn ve arkadafllar› (1991),
taraf›ndan Anne-Baba Tutum Ölçe¤i gelifltiril-
mifltir. Bu ölçek çocuk yetifltirme stillerini hem
kategorik hem de boyutlar temelinde incelenme-
sine olanak sa¤lam›flt›r. Ayr›ca an›lan çal›flmada
anne-baba tutumu kategorik aç›dan s›n›fland›r›-
larak (otoriter, demokratik, hoflgörülü ve ihmal-
kâr gibi) 14-18 yafllar› aras›ndaki ergenler psiko-
sosyal geliflim, akademik yeterlik, problem dav-
ran›fl aç›s›ndan karfl›laflt›r›lm›flt›r (Lamborn ve
ark., 1991). Bu çal›flmada anne-babalar› demok-
ratik olarak de¤erlendiren ergenlerin, akademik
yeterlik ve psikososyal geliflim puanlar›nda di-
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¤er anne-baba tutumlar›ndan daha yüksek, so-
runlu davran›fllarda ise daha düflük puan ald›k-
lar› görülmüfltür. ‹hmalkâr anne-baba tutumu ile
otoriter anne-baba tutumu sergileyen anne-ba-
balar›n çocuklar› aras›nda ise anlaml› farkl›l›klar
elde edilmemifltir. Steinberg ve ark. (1994) Lam-
born ve arkadafllar›n›n (1991) çal›flmalar›nda
kulland›klar› denekleri psikososyal geliflim, okul
baflar›s› ve problemli davran›fl aç›s›ndan 1 y›l
sonra tekrar gözlemifllerdir. Boylamsal çal›flma-
da da demokratik ailede yetiflen ergenlerin al›-
nan ölçümler aç›s›ndan di¤er ailelerde yetiflen
ergenlerden bir çok alanda daha avantajl› oldu-
¤u bulunmufltur. Son y›llarda yap›lan bir çal›fl-
mada da, okulda baflar›l› olmalar› için anne-baba
taraf›ndan bask› yap›lan çocuklar›n benlik sayg›-
s›n›n daha düflük oldu¤u ve bu çocuklar›n daha
kayg›l› ve okulda da daha baflar›l› olduklar› be-
lirtilmifltir (Ketsetsiz ve ark. 1998).

Weiss ve Schwarz (1996) ise Baumrind’in çal›fl-
malar›n› daha ileri yafltaki üniversite ö¤rencileri
üzerinde tekrarlam›fllar ve anne-baba tutumu ile
gençlerin kiflili¤i, uyumu, akademik baflar›s› ve
uyuflturucu madde kullan›m› aras›nda anlaml›
iliflki oldu¤unu bulmufllard›r. Fakat an›lan öl-
çümler aç›s›ndan, anne-baba tutumlar› aras›nda-
ki farkl›l›klar Baumrind’in çal›flmalar›ndaki ka-
dar belirgin de¤ildir. Yap›lan baflka bir çal›flma-
da ise yafllar› 18 ile 25 aras›nda olan üniversite
ö¤rencilerinin anne-babalar› hakk›ndaki duygu-
lar›n› ölçmeyi amaçlayan bir ölçek gelifltirilmifltir
(Phares ve Renk 1998). Ölçe¤in iç-tutarl›¤›, test
tekrar-test güvenirli¤i ve geçerli¤inin yüksek ol-
du¤u bulunmufltur. An›lan ölçe¤i kullanarak,
gençlerin anne-babalar› hakk›ndaki olumlu ve
olumsuz duygular› ile psikolojik uyumlar› ara-
s›ndaki iliflkiyi incelemifllerdir. Sonuçta, anne-
babalar›na karfl› olumlu duygu içinde olan ö¤-
rencilerin olumsuz duygu içinde olan ö¤rencile-
re göre psikolojik uyumunun daha iyi oldu¤unu
bulmufllard›r. 

Çocuk yetifltirme tutumlar› son 30 y›lda Bat›da
çok yayg›n olarak araflt›r›lmas›na ve bu konuda
çok say›da yay›n bulunmas›na karfl›n, ülkemiz-
de an›lan konuya iliflkin çal›flmalar›n çok s›n›rl›
düzeyde oldu¤u görülmektedir. Ülkemizde an-

ne-baba tutumlar›n› ölçmek için çeflitli ölçekler
ya gelifltirilmifl (örne¤in, Kuzgun 1972) ya da ba-
t› literatüründeki ölçeklerin Türk kültürüne
uyarlama çal›flmalar› yap›lm›flt›r (örne¤in, Le-
Compte ve ark. 1978). Kuzgun (1972) taraf›ndan
gelifltirilmifl olan “Anne-Baba Tutum Envanteri”
gençlerin alg›lad›klar› otoriter, demokratik ve il-
gisiz (izin verici) ana-baba tutumunu ölçmekte-
dir. Kuzgun (1972) üniversite ö¤rencileri üzerin-
de yapt›¤› çal›flmas›nda, demokratik anne-baba
tutumlar›n›n, bireyin kendini gerçeklefltirmesi
için elveriflli ortam oldu¤unu; otoriter anne-baba
tutumlar›n›n ise kendini gerçeklefltirmeyi engel-
ledi¤ini ortaya koymufltur. Kuzgun taraf›ndan
gelifltirilen ölçekten çeflitli araflt›rmalarda yarar-
lan›lm›flt›r (Örn. Güven 1994, Bilal, 1984). Ülke-
mizde ayr›ca Le Compte ve arkadafllar› (1978) ta-
raf›ndan Aile Tutum Ölçe¤i’nin (Parent Attitude
Research Instrument-PARI) güvenirlik ve geçer-
lik çal›flmas› yap›lm›flt›r. Bu araflt›rmada yukar›-
da özetlenen çal›flmalardan farkl› bir yöntem
kullan›lm›fl ve ölçekler gençlere de¤il bizzat an-
nelere uygulanm›flt›r. Yap›lan faktör analizi so-
nucu ölçe¤in afl›r› annelik, demokratik tutum ve
eflitlik tan›ma, ev kad›nl›¤› rolünü reddetme, ge-
çimsizlik ve genel bir bask› örüntüsü gibi boyut-
lardan olufltu¤u ortaya ç›km›flt›r.

Son y›llarda Karaday› (1994) ise Türk üniversite
ö¤rencileri üzerinde yapt›¤› bir çal›flmas›nda,
üniversite ö¤rencilerinin alg›lanan anne-baba tu-
tumlar›, anne-babayla iliflkileri ve bunlar›n baz›
kiflilik özellikleri ile olan iliflkisini incelemifltir.
Bu çal›flmada araflt›rmac› taraf›ndan anne-baba
tutumu anne-baba disiplini, fl›martmas›, ilgisi ve
demokratikli¤i gibi boyutlar› kapsayan çeflitli
sorularla ölçülmüfltür. Sonuçta anne-babayla iyi
ve yak›n iliflkiler ile iyimserlik, neflelilik, müca-
delecilik, rahatl›k, kendine güven, özsayg› ve an-
ne-babaya ba¤›ml›l›k aras›nda olumlu yönde
iliflki bulunmufltur. Kat› anne-baba disiplininin
ise kötümserlik, utangaçl›k, arkadafla ba¤›ml›l›k
ile iliflkili oldu¤u saptanm›flt›r. Ülkemizde yap›-
lan baflka bir çal›flmada ise gençlerin alg›lad›kla-
r› kabul/ilgi ve s›k› denetim boyutlar› ve anne-
baba tutumlar› (otoriter, demokratik, izin veri-
ci/hoflgörülü ve izin verici/ihmalkâr) ile baz› te-
mel benlik de¤iflkenleri aras›ndaki iliflkiler ince-
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lenmifltir (Sümer ve Güngör 1999). An›lan çal›fl-
mada anne-baba tutumlar› Steinberg ve arkadafl-
lar›n›n (1991) çal›flmalar› temel al›narak araflt›r-
mac›lar taraf›ndan gelifltirilen bir ölçekle ölçül-
müfltür. Araflt›rmada ele al›nan de¤iflkenlerden
benlik sayg›s› ve benlik kavram› belirginli¤i gibi
hemen hemen bütün sonuç de¤iflkenlerinde tu-
tarl› olarak kabul/ilgi boyutu olumlu sonuçlarla,
s›k› denetim de olumsuz sonuçlarla iliflki bulun-
mufltur (Ülkemizde anne-baba tutumlar›na ilifl-
kin yap›lan çal›flmalar›n bir özeti için bkz., Y›l-
maz 1999).

Çocuk yetifltirme tutumlar› ile ilgili olarak son
y›llarda yap›lan araflt›rmalarda anne-baba tutu-
munun, içinde bulunulan kültürel ba¤lama göre
de¤iflti¤i belirtilmifltir. Örne¤in, baz› araflt›rma-
lar, Avrupal›-Amerikal› ergenlerde demokratik
anne-baba tutumu ile akademik baflar› aras›nda
çok güçlü bir iliflki bulurken, Asyal› ve Afrikal›-
Amerikal› ergenlerin anne-babalar›n›n tutumu
ile akademik baflar›lar› aras›nda çok düflük bir
iliflki bulmufllard›r (Dornbusch ve ark. 1988, Ste-
inberg ve ark. 1991). Araflt›rmac›lar, bu farkl›l›-
¤›n belki de  anne-baban›n sosyallefltirme hedef-
lerindeki farkl›l›klardan kaynakland›¤›n› belirt-
mektedirler. Bir baflka deyiflle, bir tutum olarak
demokratik olma, bütün kültürlerde çocu¤u sos-
yallefltirmede eflit derecede etkili olabilir fakat,
çocu¤u sosyallefltirirken kullan›lan hedefler
farkl› oldu¤u için anne-baba tutumlar› kültüre
ba¤l› olarak de¤ifliklik göstermifltir. Yap›lan kül-
türler aras› bir çal›flmada, anne-baba otoritesinin
ya da bireysel özerkli¤in vurguland›¤› ailelerde,
ergenlik dönemindeki anne-baba-çocuk çat›flma-
s› ve ba¤l›l›¤›n›n de¤ifliklik gösterip göstermedi-
¤i incelenmifltir (Fuligni 1998). Bu amaçla çoc-
çuklar›yla olan iliflkilerinde otoriteyi özerklikten
daha çok vurgulad›klar›na inan›lan Meksika,
Çin ve Filipin kökenli Amerikal› aileler ile Avru-
pa kökenli Amerikal› ergenlere anne-babalar› ile
olan iliflkileri hakk›nda sorular sorulmufltur.
Beklenilen yönde Meksikal›, Çinli ve Filipinli er-
genler Avrupa kökenli Amerikal› ergenlere göre
anne-babalar›n›n otoriteyi daha fazla, özerkli¤i
ise daha az vurgulad›klar›n› ifade etmifllerdir.
Görüldü¤ü gibi çocuk yetifltirme tutumlar› ve
bunun çocuklar›n baz› psikolojik sonuç de¤ifl-

kenleriyle olan iliflkisi kültürden kültüre de¤ifl-
mektedir.

Ayr›ca çocuk yetifltirme tutumlar›na iliflkin çal›fl-
malarda bazen kültür içindeki farkl›l›klar›n kül-
türleraras› farkl›l›klar kadar büyük olabilece¤i
ve içinde bulunulan kültürel ba¤lam›n çok dik-
katli incelenmesi gerekti¤i belirtilmifltir (Dorn-
busch ve ark. 1988, Steinberg ve ark. 1991). Ülke-
mizde de yap›lan çal›flmalar›n baz›lar›nda kültür
içindeki farkl›l›klar gösterilmifltir (‹mamo¤lu ve
Yasak-Gültekin 1993, LeCompte ve ark. 1978).
Örne¤in, ‹mamo¤lu ve Yasak-Gültekin (1993) ta-
raf›ndan yap›lan çal›flmada Türkiye’deki kentli
yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki (SED) anne-
lerin, çocukta ba¤›ms›zl›¤a ve kendine yeterli¤e
önem verdiklerini, orta ve düflük SED’deki anne-
lerin ise itaat ve sadakati ön plana ç›kard›klar›
belirtilmifltir.

Görüldü¤ü gibi, anne-baba tutumunun her kül-
türde çocuklar›n sosyalleflme süreçleri üzerinde
önemli etkisi oldu¤u ancak çocu¤u sosyalleflti-
rirken uygulanan anne-baba tutumlar›n›n kül-
türden kültüre farkl›laflabilece¤i belirtilmifltir
(Darling ve Steinberg 1993). Ülkemizde çocuk
yetifltirme tutumlar›na iliflkin kuramsal aç›kla-
malar ortaya at›lmas›na (Ka¤›tç›bafl› 1998) ve bu
konuda ölçekler gelifltirilmesine karfl›n yap›lan
çal›flmalar çok s›n›rl› düzeyde kalm›flt›r (Örn.,
Kuzgun 1972, Karaday› 1994), Sümer ve Güngör
1999). Bu s›n›rl› say›daki çal›flmalarda da farkl›
yöntem ve ölçekler kullan›lm›fl, elde edilen so-
nuçlar birbirleriyle karfl›laflt›r›lamam›flt›r. Ayr›ca
kültürümüzde çocuk yetifltirme tutumlar›yla il-
gili olarak gelifltirilmifl olan ölçekleri inceledi¤i-
mizde bunlar›n ço¤unlukla lise ve üniversite ö¤-
rencilerinin alg›lad›¤› anne-baba stiline iliflkin
ölçekler oldu¤unu görmekteyiz (Örne¤in, Kuz-
gun 1972, Bilal 1984, Karaday› 1994, Sümer ve
Güngör 1999). Ülkemizde son olarak yap›lan bir
çal›flmada (Sümer ve Güngör 1999) bat› literatü-
ründe de s›kl›kla kullan›lan ölçeklerden yararla-
n›larak “Anababal›k Stilleri” ölçe¤i oluflturul-
mufltur. Ancak an›lan çal›flmada üniversite ö¤-
rencilerinden çocukluklar›nda uygulanan anne-
baba tutumlar›n› hat›rlamalar› ve ona göre anke-
ti doldurmalar› istenmifltir. Yazarlar›nda belirt-
tikleri gibi, anne ve baban›n çocuk yetifltirmeye
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yönelik tutumlar› k›smen gerçek anne-babal›k
tutumundan ba¤›ms›z olarak deneklerin o anda-
ki ba¤lanma yaflant›lar› ve duygu durumlar› çer-
çevesinde hat›rlan›yor olabilir. Bütün bu bilgile-
rin ›fl›¤›nda, farkl› geliflimsel dönemlerde anne-
baba-çocuk etkilefliminin niteliksel olarak farkl›-
laflt›¤› dikkate al›narak, anne-baba stiline iliflkin
farkl› yafl dönemlerine duyarl› ayr› ayr› ölçekler
gelifltirilmesi bu alana yap›lacak en önemli katk›-
lardan birisi olacakt›r. Dolay›s›yla bu çal›flmada
ülkemizde çocuklar›n, ergenlerin ve üniversite
ö¤rencilerinin alg›lad›klar› anne-baba tutumunu
ölçmek amac›yla özellikle son y›llardaki çal›flma-
larda s›kl›kla kullan›lan Lamborn ve arkadafllar›-
n›n (1991) gelifltirmifl  oldu¤u Anne-Baba Tutum
Ölçe¤i Türkçe’ye uyarlanarak, an›lan yafl grupla-
r›nda ayr› ayr› geçerlik ve güvenirlik çal›flmas›
yap›lm›flt›r. Ayr›ca an›lan ölçe¤in Türk örnekle-
minde her üç yafl grubunda faktör yap›s› ince-
lenmifl ve elde edilen sonuçlar özgün ölçe¤in
faktör yap›s› ile karfl›laflt›r›lm›flt›r.

YÖNTEM

Denekler

Araflt›rmaya ilkö¤retim, lise ve üniversite ö¤ren-
cilerinden toplam 920 denek kat›lm›flt›r. Bu de-
neklerden 318’i (170 k›z, 148 erkek) ilkö¤retim 4.
ve 5. s›n›f ö¤rencilerinden, 299’u (155 k›z, 144 er-
kek) lise 1 ve 2. s›n›f ö¤rencilerinden, 303’ü (160
k›z, 143 erkek) üniversite 1., 2. ve 3. S›n›f ö¤ren-
cilerinden oluflmufltur. Deneklerin yafl ortalama-

lar›, standart sapmalar› ve aral›klar› Tablo 1’de
gösterilmifltir. Araflt›rmaya kat›lan ilkö¤retim
dönemindeki ö¤renciler Oran ‹lkokulu, Rauf Or-
bay ‹lkokulu ve Halide Edip Ad›var ‹lkö¤retim
Okulu; lise ö¤rencileri ise T›naztepe Lisesi,
Cumhuriyet Lisesi, Çankaya Lisesi ve Kurtulufl
Lisesi gibi Ankara’n›n orta sosyo-ekonomik dü-
zeyini yans›tt›¤› düflünülen ilçelerindeki Milli
E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› okullardan seçilmifltir.
Üniversite ö¤rencileri ise Hacettepe Üniversite-
si’nin çeflitli bölümlerine devam eden ö¤renciler
aras›ndan seçilmifltir. Anne-babas› en az ilkokul
mezunu olan ve anne ve babas›yla birlikte yafla-
yan denekler araflt›rmaya al›nm›flt›r. Araflt›rma-
ya çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemini en iyi
temsil etti¤i düflünülen yafl gruplar›ndan denek-
ler seçilmifltir. Bu nedenle 6., 7. ve 8. s›n›f ö¤ren-
cileri “bulu¤” dönemi olarak adland›r›lan ergen-
lik dönemine geçifl yafllar›nda olduklar› için
araflt›rmaya dahil edilmemifltir. Araflt›rman›n
verileri bahar döneminde topland›¤› için, lise
son s›n›f ö¤rencilerinin üniversiteye girifl s›nav›-
na haz›rlanmalar› kar›flt›r›c› bir de¤iflken olarak
düflünülmüfl, dolay›s›yla bu yafl grubu araflt›r-
maya dahil edilmemifltir. Üniversite ö¤rencileri
de ergenlik döneminin sonlar› ve gençlik olarak
adland›r›lan dönemi yans›tt›¤› için araflt›rmaya
dahil edilmifltir.

Veri Toplama Arac›

Araflt›rmada veri toplamak amac›yla Anne-Baba
Tutum Ölçe¤i (ABTÖ) kullan›lm›flt›r.
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Tablo 1:  Denek gruplar›n›n Yafl Ortalamalar›, Standart Sapmalar› ve Aral›klar›

DENEK GRUPLARI

‹lkö¤retim                                      Lise                                   Üniversite

Erkek

143

20 yafl 3 ay

17 ay

17 yafl 5 ay
23 yafl

K›z

160

19 yafl 3 ay

15 ay

17 yafl
23 yafl 1 ay

Erkek

144

15 yafl 3 ay

9 ay

13 yafl 5 ay
16 yafl 7 ay

K›z

155

15 yafl 2 ay

8 ay

13 yafl 6 ay
17 yafl 4 ay

Erkek

148

11 yafl

10 ay

9 yafl
13 yafl 3 ay

K›z

170

10 yafl 9 ay

9 ay

9 yafl
12 yafl 9 ay

N

Ort.

SS

Aral›k



Anne-Baba Tutum Ölçe¤i: ABTÖ Baumrind
(1971), Maccoby ve Martin’in çal›flmalar›nda öne
sürdükleri çocu¤a tepki vermede duyarl›k (res-
ponsiveness) ve talepkarl›k (demandigness) bo-
yutlar›ndan ve ayr›ca anne-baba tutumu ile ilgi-
li varolan di¤er ölçeklerden (Dornbusch ve ark.
1988, Steinberg ve ark. 1989) yararlan›larak Lam-
born ve arkadafllar› (1991) taraf›ndan gelifltiril-
mifltir. Araflt›rmac›lar›n ölçek puanlar›na uygu-
lad›klar› faktör analizi sonucu 3 faktör ortaya
ç›km›flt›r. Bu faktörler flunlard›r; kabul/ilgi (ac-
ceptance/involvement), denetleme (strict-
ness/supervision) ve psikolojik özerklik
(psychological autonomy) boyutlar›d›r. Ka-
bul/ilgi boyutu çocuklar›n anne-babalar›n› ne
derece sevecen, ilgili ve kat›l›mc› olarak alg›la-
d›klar›n› ölçmeyi amaçlar (Örnek ifade: “Her-
hangi bir sorunum oldu¤unda, eminim annem
ve babam bana yard›m ederler”) Denetleme bo-
yutu çocuklar›n anne-babalar›n› ne derece de-
netleyici olarak alg›lad›klar›n› ölçmeyi amaçlar
(Örnek ifade: “Annen ve baban okul zaman› ge-
ce arkadafllar›nla bir yere gitmene izin verirler
mi?”). Psikolojik özerklik boyutu anne-baba-
n›n demokratik tutumu ne derece uygulad›klar›-
n› ve çocu¤un bireyselli¤ini ifadeye ne derece ce-
saretlendirildiklerini ölçmeyi amaçlar (Örnek
ifade: “Annem ve babam büyüklerle tart›flmam
gerekti¤ini söylerler”). Kabul/ilgi boyutu 9, de-
netleme boyutu 8 ve psikolojik özerklik boyutu 9
maddeyle ölçülmektedir. Birinci ve üçüncü bo-
yuttaki maddeler 4 dereceli Likert-tipi ölçek üze-
rinde, ikinci boyuttaki maddelerin ilk ikisi 7 de-
receli di¤er maddeler ise 3 dereceli Likert-tipi öl-
çek üzerinde de¤erlendirilmektedir. Birinci bo-
yuttaki Cronbach Alfa iç tutarl›k katsay›s› .72,
ikinci boyuttaki iç tutarl›k katsay›s› .76 ve üçün-
cü boyuttaki iç tutarl›k katsay›s› .82 olarak he-
saplanm›flt›r. Ölçekten iki flekilde ölçüm al›n-
maktad›r. Bunlardan birincisi, deneklerin her üç
boyuta verdikleri cevaplar yoluyla demokratik-
li¤in (authoritativeness) farkl› düzeyleri ay›rt
edilerek ölçülmektedir. Kabul/ilgi, denetleme
ve psikolojik özerklik boyutunda ortancan›n
üzerinde puan alan çocuklar›n anne-babalar›
“demokratik” olarak adland›r›lmakta ve 3 puan
almaktad›rlar. Her üç boyuttta ortancan›n alt›n-

da puan alan çocuklar›n anne-babalar› “demok-
ratik tutumda olmayan” olarak adland›r›lmakta
ve 0 puan almaktad›rlar. Herhangi iki boyutta
ortancan›n üzerinde puan alan çocuklar›n anne-
babalar› “bir ölçüde demokratik” olarak adlan-
d›r›lmakta ve 2 puan almaktad›r. Sadece bir bo-
yutta ortancan›n üzerinde puan alan çocuklar›n
“bir ölçüde demokratik tutumda olmayan” ola-
rak adland›r›lmakta ve 1 puan almaktad›r. Öl-
çekten ikinci ölçüm ise, kabul/ilgi ve denetleme
boyutunda ortancan›n üzerinde puan alan de-
neklerin anne-babalar› “demokratik”, alt›nda
puan alanlar ise “izin verici-ihmalkâr”, ka-
bul/ilgi boyutunda ortancan›n alt›nda ve denet-
leme boyutunda ortancan›n üzerinde puan alan
çocuklar›n anne-babalar› “otoriter” kabul/ilgi
boyutunda ortancan›n üzerinde ve denetleme
boyutunda ise ortancan›n alt›nda puan alan ço-
cuklar›n anne-babalar› “izin verici-hoflgörülü
olarak adland›r›lm›flt›r. (Tablo 2).

ABTÖ’nün Türkçe’ye Çevrilmesi: Lamborn ve
arkadafllar› (1991) taraf›ndan gelifltirilen ABTÖ,
araflt›rmac›lar›n kendilerinden elde edilmifl ve
Türk örneklemi üzerinde güvenirlik ve geçerlik
çal›flmas› yapmak üzere özgün ölçe¤i gelifltiren
araflt›rmac›lardan 1996 y›l›nda izin al›nm›flt›r.
Ölçek öncelikle uzman kifliler taraf›ndan Türk-
çe’ye çevrilmifl ve Hacettepe Üniversitesi Psiko-
loji Bölümü ö¤retim üyelerinden 5 yarg›c›ya ve-
rilerek Türkçe’ye uygunlu¤u aç›s›ndan de¤er-
lendirmeleri istenmifltir. Yarg›c›lardan al›nan ge-
ri bildirimler do¤rultusunda ölçekteki her ifade-
en az iki de¤iflik flekilde yaz›lm›fl ve tekrar 5 yar-
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Tablo 2:  Lamborn ve ark.’n›n (1991) Önerdik-
leri Anne-Baba Tutumuna ‹liflkin Boyutlar

Kabul/‹lgi         Denetleme
(Birinci Boyut) (‹kinci Boyut)

Düflük

*

*

Yüksek

*

*

Düflük

*

*

Yüksek

*

*

Demokratik

‹hmalkâr

Otoriter

Hoflgörülü



g›c›ya verilmifltir. Yarg›c›lardan ölçekteki ifade-
lerin çevirisinin 10-11 yafllar›ndaki çocuklar için
uygunlu¤u ve anlafl›labilirli¤ini de¤erlendirme-
leri istenmifltir. Befl yarg›c›n›n fikir birli¤ine var-
d›¤› ifadeler seçilmifl ve de¤erlendirme sonuçla-
r›na göre de¤ifliklikler yap›ld›ktan sonra ölçe¤in
ifadeleri son halini alm›flt›r. Ölçek bu flekliyle,
H.Ü. ‹lkö¤retim Okulu’nun 4. S›n›f Ö¤rencilerin-
den seçilen 15-20 kiflilik bir gruba uygulanm›flt›r.
An›lan yafl grubundaki çocuklar›n ölçekteki ifa-
deleri kolayl›kla anlad›¤› görülmüfltür.

‹fllem

Araflt›rmada ABTÖ ölçe¤i ilkö¤retim, lise ve
üniversite ö¤rencileri üzerinde 15-20 kiflilik
gruplar halinde uygulanm›flt›r. Ölçek doldurul-
maya bafllanmadan önce deneklere ölçe¤in nas›l
cevapland›r›laca¤›na iliflkin sözel yönerge sunul-
mufl, ayr›ca ölçe¤in bafl›nda ölçekle ilgili bir aç›k-
lama yer alm›flt›r. Örne¤in cevaplanmas› aflama-
s›nda araflt›rmac› çocuklar›n yönergeyi do¤ru
anlay›p anlamad›¤›n› kontrol etmifltir. Ölçe¤in
doldurulma süresi 10 dk. ile 20 dk. aras›nda de-
¤iflmifltir.

Bulgular

Anne-baba tutum ölçe¤inin güvenirlik çal›flmas›
ilkö¤retim, lise ve üniversite ö¤rencileri üzerin-
de ayr› ayr› yap›lm›flt›r. Her yafl grubunda eflit
say›daki k›z ve erkek 120 denek olmak üzere
toplam 360 dene¤e 15 gün arayla iki kez uygu-
lanm›flt›r. Her alt ölçek için ayr› ayr› test-tekrar
test güvenirli¤ine bak›lm›flt›r. Her yafl grubunda
alt ölçeklerden al›nan test-tekrar testi güvenirlik
katsay›lar› ve Cronbach Alfa iç tutarl›k katsay›la-
r› afla¤›da s›ras›yla verilmifltir.

‹lkö¤retim  dönemindeki ö¤renciler için test-tek-
rar test güvenirlik katsay›lar› ve Cronbach Alfa
içtutarl›k katsay›lar› s›ras›yla; kabul-ilgi alt ölçe-
¤i için .74 ve .60, denetleme alt ölçe¤i için .93 ve
.75; psikolojik özerklik alt ölçe¤i için .79 ve .67
olarak bulunmufltur. Lise ö¤rencileri için güve-
nirlik katsay›lar› ve içtutarl›k katsay›lar› s›ras›y-
la; kabul/ilgi alt ölçe¤i .82 ve .70, denetleme alt

ölçe¤i için .88 ve .69, psikolojik özerklik alt ölçe-
¤i için .76 ve .66 olarak bulunmufltur. Üniversite-
ler için güvenirlik katsay›lar› ve iç tutarl›k  katsa-
y›lar› s›ras›yla;  kabul/ilgi alt ölçe¤i için .79 ve
.73 denetleme alt ölçe¤i için .85 ve .66, psikolojik
özerklik alt ölçe¤i için .67 ve .65 olarak bulun-
mufltur.

Her üç yafl grubunda ve üç alt ölçekteki her
madde için, o madde ç›kar›larak Cronbach Alfa
de¤erleri incelenmifl ve sadece kabul/ilgi boyu-
tunda yer alan 3. madde ç›kar›ld›¤›nda, alfa de-
¤erinde yaklafl›k .5’lik bir art›fl oldu¤u bulun-
mufltur. Dolay›s›yla ilkö¤retim dönemindeki ö¤-
renciler için kabul/ilgi boyutunun alfa de¤eri
.65, liseler için .75 ve üniversite ö¤rencileri için
.76 olarak bulunmufltur. Sonuç olarak 3. madde
analizden ç›kar›lm›fl ve kabul/ilgi boyutu 8
maddeden oluflmufltur.

Ölçe¤in geçerlik çal›flmas›nda ölçüt-ba¤lant›l›
geçerli¤e dolayl› kan›t say›labilmesi için ilgili
araflt›rmalarda da yap›ld›¤› gibi akademik bafla-
r› puanlar› aç›s›ndan demokratiklik boyutlar›
aras›nda anlaml› farkl›l›klar olup olmad›¤›na ba-
k›lm›flt›r. Bu amaçla deneklerin kabul/ilgi, de-
netleme ve psikolojik özerklik boyutlar›nda or-
tancan›n alt›nda ve üstünde ald›klar› puanlar
yoluyla demokratik düzeyleri 0, 1, 2 ve 3 olmak
üzere 4 gruba ayr›lm›flt›r. Deneklerin akademik
baflar› puanlar›na tek-yönlü varyans analizi uy-
gulanm›flt›r. Her yafl grubu için ayr› ayr› varyans
analizi yap›lm›flt›r. ‹lkö¤retim ve lise ö¤rencileri-
nin akademik baflar› puan› 5 üstünden, üniversi-
te ö¤rencilerinin akademik baflar› puan› ise 4 üs-
tünden hesaplanm›flt›r.

‹lkö¤retim dönemindeki ö¤rencilerin akademik
baflar› puanlar› aç›s›ndan anne-babalar›n›n de-
mokratiklik düzeyleri aras›nda anlaml› farkl›l›k-
lar bulunmufltur (F=6.69, s.d.=3 ve 116; p<.001).
Düzeyler aras›ndaki farklar›n kayna¤›n› bulmak
amac›yla uygulanan Tukey testi sonuçlar›, anne-
babalar› “0” düzeyinde olan deneklerin akade-
mik baflar› puanlar›n›n “1” düzeyinde (q=4.08;
s.d.=116.; p<.01), “2” düzeyinde (q=4.30;
s.d.=116; p<.01) ve “3” düzeyinde (q=4.75;
s.d.=116; p<.01) olan deneklerin puanlar›ndan
daha düflük oldu¤unu göstermifltir. Bir baflka
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deyiflle anne-babalar› demokratik olan çocukla-
r›n akademik baflar›lar› anne-babalar› daha az
demokratik olan çocuklar›n akademik baflar›la-
r›ndan daha yüksektir. 

Lise ö¤rencilerinin akademik baflar› puanlar› aç›-
s›ndan anne-babalar›n›n demokratiklik düzeyle-
ri aras›nda da anlaml› farkl›l›klar bulunmufltur
(F=4.28, s.d.=3 ve 116; p<.01). Düzeyler aras›n-
daki farklar›n kayna¤›n› bulmak amac›yla uygu-
lanan Tukey testi sonuçlar› sadece anne-babalar›
“1” düzeyinde olan deneklerin akademik baflar›
puanlar›n›n “2” düzeyinde (q=3.91; s.d.=116.;
p<.01) olan deneklerin puanlar›ndan daha dü-
flük oldu¤unu göstermifltir. Bir baflka deyiflle an-
ne-babalar› daha demokratik olan ergenlerin
akademik baflar›lar› da daha yüksektir.

Ayr›ca üniversite ö¤rencilerinin akademik bafla-
r› puanlar› aç›s›ndan anne-babalar›n›n demokra-
tiklik düzeyleri aras›nda anlaml› farkl›l›klar bu-
lunmufltur (F=2.65, s.d.=3 ve 116; p<.05). Düzey-
ler aras›ndaki farklar›n kayna¤›n› bulmak ama-
c›yla uygulanan Tukey testi sonuçlar› sadece an-
ne-babalar› “0” düzeyinde olan deneklerin aka-
demik baflar› puanlar›n›n “3” düzeyinde
(q=2.52; s.d.=116,; p<.05) olan deneklerin puan-
lar›ndan daha düflük oldu¤unu göstermifltir. Bir
baflka deyiflle anne-babalar› demokratik olan
gençlerin akademik baflar›lar› anne-babalar›n
demokratik olmayan gençlerden daha yüksektir.
Görüldü¤ü gibi anne-babalar›n demokratik olup
olmamas›, çocuklar›n akademik baflar›s› ile ilifl-
kilidir. Elde edilen sonuçlar ölçe¤in ölçüt-ba¤›n-
t›l› geçerli¤ine dolayl› kan›t oluflturmaktad›r.

Ayr›ca çal›flmam›zda Anne-Baba Tutum Ölçe-
¤i’nin Türk örneklemi üzerinde faktör yap›s› in-
celenmifltir. Bu amaçla her yafl grubu için araflt›r-
mada denek say›s› ço¤alt›lm›fl ve güvenirlik ça-
l›flmas›nda araflt›rmaya kat›lan deneklerde fak-
tör analizine dahil edilmifltir. Böylece ilkö¤retim
dönemindeki ö¤rencilerden (198+120) 318, lise
ö¤rencilerinden (179+120) 299 ve üniversite ö¤-
rencilerinden (183+120) 303 dene¤in ölçekten al-
d›klar› puanlara yap›lan ifllemler sonucunda, öl-
çek maddelerinden elde edilen korelasyon mat-
risine Temel Bileflenler Analizi (Principal Com-
ponent Analysis) uygulanm›fl ve 8 faktör elde

edilmifltir. Ancak madde say›s›, denek say›s› ve
kuramsal yorumlanabilirlik göz önünde tutula-
rak, analizler 3 faktör üzerinden Varimax Rotas-
yonuyla birlikte tekrarlanm›flt›r. Rotasyon son-
ras› oluflan faktör örüntüleri de Tablo 3’de veril-
mifltir. Buna göre ilkö¤retim dönemindeki ö¤-
rencilerde birinci faktörün aç›klad›¤› varyans
yüzde 11.1, ikinci faktörün 9.1, üçüncü faktörün
7.2 ve üç faktörün topluca aç›klad›¤› varyans ise
yüzde 27.4’tür. Lise ö¤rencilerinde, birinci faktö-
rün aç›klad›¤› varyans yüzde 13.7, ikinci faktö-
rün 10.9, üçüncü faktörün 7.5 ve üç faktörün top-
luca aç›klad›¤› varyans ise yüzde 32.1’dir. Üni-
versite ö¤rencilerinde ise birinci faktörün aç›kla-
d›¤› varyans yüzde 17.7, ikinci faktörün 11.5 ve
üçüncü faktörün 7.7 ve üç faktörün topluca aç›k-
lad¤› varyans ise yüzde 36.8’dir. (Tablo 3).

Özgün ölçe¤in 19. maddeye kadar tek numaral›
(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) olan 9 maddesi ka-
bul/ilgi boyutunu, çift numaral› (2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18) olan 9 maddesi psikolojik özerklik bo-
yutunu ve 19. maddeden son maddeye (19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26) kadar olan 8 maddesi de de-
netleme boyutunu oluflturmaktad›r. Bu çal›flma-
da daha önce de aç›kland›¤› gibi, her üç yafl gru-
bunda yap›lan güvenirlik çal›flmas›nda üç alt öl-
çekteki her madde için, o madde ç›kar›larak
Cronbach Alfa de¤erleri incelenmifl ve sadece
kabul/ilgi boyutunda yer alan 3. madde ç›kar›l-
d›¤›nda alfa de¤erinde yaklafl›k .5’lik bir art›fl ol-
du¤u bulunmufltur. Dolay›s›yla, her üç yafl gru-
bunda da kabul/ilgi boyutundaki 3. Madde
(“Annem ve babam yapt›¤›m her fleyin en iyisini
yapmam için beni zorlarlar.”) faktör analizine
dahil edilmemifl ve kabul/ilgi boyutu 8 madde-
den oluflmufltur.

Tablo 3’de görüldü¤ü gibi ilkö¤retim dönemin-
deki çocuklardan elde edilen veriler genel olarak
de¤erlendirildi¤inde, Varimax Rotasyonu sonra-
s› Temel Bileflenler Analizi oldukça sade ve yo-
rumlanabilir bir faktör örüntüsü ortaya ç›kar-
m›flt›r. Üç faktörlü çözümün denendi¤i faktör
analizi sonucunda, anne-baba tutum ölçe¤inin
üç temel boyutta belirgin bir flekilde temsil edil-
di¤i gözlenmifltir. Yap›lan faktör analizi sonucu,
birinci faktörde toplam on madde yer alm›fl, fak-
tör yükü .30’un alt›nda olan 11. (“Derslerimden
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FAKTÖRLER
ABTÖ

MADDELER‹ 1 2 3

ABTÖ 01 .57

ABTÖ 02 .35

ABTÖ 04 .44

ABTÖ 05 .66

ABTÖ 06 .33

ABTÖ 07 .48

ABTÖ 08 .66

ABTÖ 09 .67

ABTÖ 10 .27*

ABTÖ 11 .43

ABTÖ 12 .56

ABTÖ 13 .46

ABTÖ 14 .48

ABTÖ 15 .43

ABTÖ 17 .66

ABTÖ 18 .43

ABTÖ 16 .24*

ABTÖ 19 .88

ABTÖ 20 .90

ABTÖ 21 .43

ABTÖ 22 .74

ABTÖ 23 .74

ABTÖ 24 .39

ABTÖ 25 .70

ABTÖ 26 .72

4.5900 2.9830 2.0011

17.7 11.5 7.7

17.7 29.1 36.8

FAKTÖRLER
ABTÖ

MADDELER‹ 1 2 3

ABTÖ 01 .66

ABTÖ 05 .68

ABTÖ 07 .54

ABTÖ 09 .51

ABTÖ 11 .61

ABTÖ 12 .61

ABTÖ 13 .33

ABTÖ 15 .46

ABTÖ 17 .61

ABTÖ 02 .41

ABTÖ 04 .54

ABTÖ 06 .56

ABTÖ 08 .56

ABTÖ 10 .47

ABTÖ 16 .47

ABTÖ 18 .37

ABTÖ 14 .28*

ABTÖ 19 .74

ABTÖ 20 .78

ABTÖ 21 .47

ABTÖ 22 .27*

ABTÖ 23 .26*

ABTÖ 24 .51

ABTÖ 25 .21*

ABTÖ 26 .49

3.5588 2.8416 1.9542

13.7 10.9 7.5

13.7 24.6 32.1

FAKTÖRLER
ABTÖ

MADDELER‹ 1 2 3

ABTÖ 01 .56

ABTÖ 02 .34

ABTÖ 05 .51

ABTÖ 07 .51

ABTÖ 09 .51

ABTÖ 11 .28*

ABTÖ 12 .36

ABTÖ 13 .08*

ABTÖ 15 .46

ABTÖ 17 .46

ABTÖ 04 .45

ABTÖ 06 .54

ABTÖ 08 .45

ABTÖ 10 .50

ABTÖ 14 .36

ABTÖ 16 .67

ABTÖ 18 .41

ABTÖ 19 .68

ABTÖ 20 .69

ABTÖ 21 .21*

ABTÖ 22 .46

ABTÖ 23 .53

ABTÖ 24 .28*

ABTÖ 25 .42

ABTÖ 26 .57

* .30 ‘un alt›nda olan maddeler

ÖZDE⁄ER 2.8889 2.3619 1.8753

AÇIKLANAN

VARYANS %11.1 9.1 7.2

B‹R‹K‹ML‹

VARYANS %11.1 20.2 27.4

Tablo 3:  ‹lkö¤retim, Lise ve Üniversite Dönemindeki Ö¤renciler için ABTÖ’nün Varimax Rotasyonu 
Sonras› Faktör Örüntüsü

‹LKÖ⁄RET‹M                                       L‹SE                                       ÜN‹VERS‹TE



düflük not ald›¤›mda, annem ve babam beni da-
ha çok çal›flmam için desteklerler.”) ve 13. (“An-
nem ve babam arkadafllar›m› tan›rlar.”) madde-
ler ç›kart›lm›flt›r. Böylece birinci faktördeki top-
lam sekiz madde (1, 2, 5, 7, 9, 12, 15 ve 17. mad-
deler) kabul/ilgi boyutunu oluflturmaktad›r.
Özgün ölçekten farkl› olarak psikolojik özerklik
boyutunda yer alan sadece 2. (“Annem ve ba-
bam büyüklerle tart›flmamam gerekti¤ini söyler-
ler.”) ve 12. (Annem ve babam yapmak istedikle-
rim konusunda kendi kendime karar vermeme
izin verirler) maddeler birinci boyutta yer alm›fl-
t›r. ‹kinci faktörde yer alan yedi maddenin ise (4,
6, 8, 10, 14, 16 ve 18. maddeler) psikolojik özerk-
lik boyutunu yans›tt›¤› görülmüfltür. Üçüncü
faktörde toplam sekiz madde yer alm›fl ve faktör
yükü .30’un alt›nda olan 21. (“Annen ve baban
e¤er gece bir yere gittiysen, nereye gitti¤ini ö¤-
renmek için ne kadar çaba gösterirler?) ve 24.
(“Annenin ve baban›n, e¤er gece bir yere gittiy-
sen nereye gitti¤in hakk›nda ne kadar bilgileri
vard›r.”) maddeler ç›kart›lm›flt›r. Böylece, üçün-
cü faktörde yer alan alt› madde (19, 20, 22, 23, 25
ve 26. maddeler) denetim boyutunu yans›tmak-
tad›r. Likert-tipi ölçe¤in kabul/ilgi boyutundan
al›nabilecek en düflük de¤er 8, en yüksek de¤er
32’dir. Özerklik boyutundan al›nabilecek en dü-
flük de¤er 7, en yüksek de¤er 28’dir. Denetleme
boyutundan al›nabilecek en düflük de¤er 6, en
yüksek de¤er 26’d›r.

Lise ö¤rencilerinden elde edilen veriler genel
olarak de¤erlendirildi¤inde, Varimax Rotasyonu
sonras› Temel Bileflenler analizi oldukça sade ve
yorumlanabilir bir faktör örüntüsü ortaya ç›kar-
m›flt›r (Tablo 3). ‹lkö¤retim dönemindeki çocuk-
lardan elde edilen faktör yap›s›yla benzer olarak
burada da uygulanan üç faktörlü çözümde, ölçe-
¤in faktörlerinin üç temel boyutu yans›tt›¤› gö-
rülmüfltür. Birinci faktörde yer alan toplam do-
kuz maddenin (1, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15 ve 17.
maddeler) kabul/ilgi boyutunu oluflturdu¤u gö-
rülmüfltür. Özgün ölçekten farkl› olarak sadece
12. Madde ikinci boyutta de¤il, birinci boyutta
yer alm›flt›r. ‹kinci faktörde yer alan yedi madde
(2, 4, 6, 8, 10, 16 ve 18. maddeler) ise psikolojik
özerklik boyutunu oluflturmaktad›r. Özgün öl-
çekte, özerklik boyutunda yer alan 14. madde

(“Annem ve babam istemedikleri bir fley yapt›-
¤›mda, bana karfl› so¤uk davran›rlar ve küser-
ler.”) üçüncü faktörün alt›nda yer alm›fl, ancak
faktör yükü .30’un alt›nda oldu¤u için ç›kart›l-
m›flt›r. Üçüncü faktörde toplam sekiz madde yer
alm›fl ve faktör yükü .30’un alt›nda olan 14.
(ikinci faktör aç›klan›rken yukar›da verilmifltir),
22. (“Annen ve baban, bofl zamanlar›nda ne yap-
t›¤›n› ö¤renmek için ne kadar çaba gösterirler?”),
23. (“Annen ve baban okuldan ç›kt›ktan sonra ne
yapt›¤›n› ö¤renmek için ne kadar çaba gösterir-
ler?”) ve 25. (“Annen ve baban›n, bofl zamanla-
r›nda ne yapt›¤›n hakk›nda ne kadar bilgileri
vard›r?”) maddeler ç›kart›l›mflt›r. Böylece üçün-
cü faktörde yer alan befl maddenin (19, 20, 21, 24
ve 26. maddeler) denetim boyutunu yans›tt›¤›
görülmüfltür. Likert-tipi ölçe¤in kabul/ilgi bo-
yutundan al›nabilecek en düflük de¤er 9, en yük-
sek de¤er 36’d›r. Özerklik boyutundan al›nabile-
cek en düflük de¤er 7, en yüksek de¤er 28’dir.
Denetleme boyutundan al›nabilecek en düflük
de¤er 5, en yüksek de¤er 23’dür. 

Üniversite ö¤rencilerinden elde edilen veriler
genel olarak de¤erlendirildi¤inde, Varimax Ro-
tasyonu sonras› Temel Bileflenler analizi sonuç-
lar›, üniversite ö¤rencilerinden elde edilen fak-
tör yap›s›n›n özgün ölçekten farkl› oldu¤unu
göstermektedir (Tablo 3). Daha önce belirtildi¤i
gibi, özgün ölçekte 19. maddeye kadar olan tek
numaral› sekiz madde kabul/ilgi boyutunu, çift
numaral› dokuz madde psikolojik özerklik bo-
yutunu ve 19. maddeden son maddeye kadar
olan sekiz madde ise kontrol/denetim boyutunu
oluflturmaktad›r. Ancak bu çal›flmada üniversite
ö¤rencileri üzerinde yap›lan faktör analizi sonu-
cu, ölçe¤in 19. maddesine kadar olan maddeler
bir faktör alt›nda toplanm›fl, geri kalan di¤er
maddeler de farkl› iki faktör alt›nda toplanm›fl-
t›r. Dolay›s›yla özgün ölçek maddeleri dikkate
al›nd›¤›nda, kabul/ilgi boyutu ile psikolojik
özerklik boyutunu oluflturan maddelerin tek bir
boyut alt›nda, denetleme boyutunu yans›tan
maddelerin ise iki boyut alt›nda topland›¤› gö-
rülmektedir. Böylece birinci faktörde toplam on
alt› madde yer alm›fl ve faktör yükü .30’un alt›n-
da olan 10. madde (“Annem ve babamla her tar-
t›flt›¤›nda bana ‘büyüdü¤ün zaman anlars›n’

169

Anne-Baba Tutum Ölçe¤i



derler.”) ç›kart›lm›flt›r. Özgün ölçekte psikolojik
özerklik boyutunda yer alan 16. madde ise
(“Derslerimden düflük notlar ald›¤›mda, annem
ve babam öyle davran›rlar ki suçluluk duyar ve
utan›r›m.”) ‹kinci boyutta yer alm›fl ancak faktör
yükü .30’un alt›nda oldu¤u için ç›kart›lm›flt›r.
Böylece, birinci faktörde yer alan onbefl madde-
nin (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ve 18.
maddeler) kabul/ilgi/özerklik boyutunu yans›t-
t›¤› görülmüfltür. Özgün ölçe¤in denetleme bo-
yutunu oluflturan di¤er maddeler ise iki boyutta
toplanm›flt›r. ‹kinci boyutta yer alan iki madde
(19. ve 20. maddeler) incelendi¤inde, bu madde-
lerin do¤rudan denetimi yans›tt›¤› (Örne¤in,
“Genel olarak annen ve baban okul zaman› haf-
ta içinde gece arkadafllar›nla bir yere gitmene
izin verirler mi?”); üçüncü boyutta yer alan alt›
maddenin (21, 22, 23, 24, 25, ve 26. maddeler) ise
dolayl› denetimi yans›tt›¤› (Örne¤in, “Annen ve
baban e¤er gece bir yere gittiysen, nereye gitti¤i-
ni ö¤renmek için ne kadar çaba gösterir?”) gö-
rülmektedir. Dolay›s›yla çal›flmam›zda ikinci bo-
yut “do¤rudan denetim”, üçüncü boyut ise “do-
layl› denetim” olarak ifade edilmifltir. Likert-tipi
ölçe¤in kabul/ilgi/özerklik boyutundan al›nabi-
lecek en düflük de¤er 15, en yüksek de¤er 60’d›r.
Do¤rudan denetim boyutundan al›nabilecek en
düflük de¤er 2, en yüksek de¤er 14’dür. Dolayl›
denetim boyutundan al›nabilecek en düflük de-
¤er 6, en yüksek de¤er 18’dir.

Sonuç olarak, Anne-Baba Tutum Ölçe¤i’nin
ilkö¤retim ve lise ö¤rencileri üzerinde yap›lan
faktör analizi sonuçlar›, ölçekte yer alan madde-
lerin özgün ölçekteki maddelere benzer bir fak-
tör yap›s› oluflturdu¤unu göstermektedir. Üni-
versite ö¤rencilerinde ise özgün ölçekten farkl›
olarak kabul/ilgi ve özerklik boyutunun tek bir
boyut, denetleme boyutunun ise iki faktörden
olufltu¤u gözlenmifltir.

TARTIfiMA

Daha önce de belirtildi¤i gibi, bu araflt›rmada
anne-baba tutumu ile ilgili olarak son y›llarda
s›kl›kla kullan›lan anne-baba tutum ölçe¤inin
ilkö¤retim, lise ve üniversite ö¤rencileri üzerin-
de güvenirlik ve geçerlik çal›flmas› yap›lm›flt›r.

Ölçe¤in güvenirli¤i ile ilgili bulgulara bak›ld›-
¤›nda psikometrik özellikler yönünden yeterli
düzeyde oldu¤u görülmektedir. Her yafl gru-
bunda ölçe¤in alt boyutlar›na iliflkin test-tekrar
test güvenirli¤inin yüksek ve iç tutarl›¤›n›n gö-
rece olarak daha düflük olmakla birlikte yeterli
düzeyde olmas›, ölçe¤in güvenilir oldu¤una ifla-
ret etmektedir.

Ayr›ca, Anne-Baba Tutum Ölçe¤i’nin kültürü-
müzdeki faktör yap›s›n› incelemek amac›yla, de-
neklerin ölçekten ald›klar› puanlara faktör anali-
zi uygulanm›flt›r. Yap›lan faktör analizi sonucu,
ilkö¤retim ve lise ö¤rencilerinde özgün ölçe¤e
benzer flekilde anne-baba tutum ölçe¤inin ka-
bul/ilgi, psikolojik özerklik ve denetleme olmak
üzere üç boyutta topland›¤› görülmüfltür. Ancak
üniversite ö¤rencilerinde, ölçek maddeleri di¤er
yafl gruplar›ndan farkl› olarak, kabul/ilgi ile psi-
kolojik özerklik boyutu tek bir boyut, denetleme
boyutu ise iki boyut alt›nda toplanm›flt›r. Hat›r-
lanaca¤› gibi, özgün ölçek 10-17 yafl grubundaki
çocuklar için gelifltirilmifltir. Dolay›s›yla, ilkö¤re-
tim ve lise ö¤rencileri benzer grubu içermekte-
dir. Üniversite ö¤rencilerinin yafl ranj› ise 17 ve
22 yafl aras›ndad›r. Her ne kadar bu çal›flmada
ölçe¤in üniversite grubuna uygulanmas› için öl-
çe¤i gelifltiren araflt›rmac›lardan onay al›nm›fl ol-
sa da, üniversite ö¤rencilerinde farkl› boyutlar
elde edilmesi, ölçe¤in bu yafl grubu için uygun
olmad›¤›n› gösterebilece¤i gibi elde edilen bo-
yutlar›n kültürümüz için uygun olmad›¤›n› da
gösterebilir. Kültürümüzde üniversite ö¤rencile-
riyle yap›lan bir çal›flmada, Steinberg ve arka-
dafllar›n›n (1991) çal›flmalar› örnek al›narak, üni-
versite ö¤rencileri üzerinde psikolojik özerklik
boyutu kullan›lmadan anne-baba tutum ölçe¤i
gelifltirilmifl ve bu çal›flmada da ölçekteki mad-
delerin bizim çal›flmam›zdakine benzer flekilde
kabul/ilgi ve denetim olmak üzere iki boyutta
topland›¤› görülmüfltür (Sümer ve Güngör
1999). Bat›da yap›lan çal›flmalarda anne-baba tu-
tumlar›n›n içinde bulunulan kültürel ba¤lama
göre de¤iflti¤i, denetimin kültürler aras›nda
farkl› alg›land›¤› belirtilmifltir (Dornbusch ve
ark. 1988, Steinberg ve ark. 1991, Fuligni 1998).
Örne¤in, Meksika, Çin ve Filipin kökenli ergen-
lerin, Avrupa kökenli ergenlere göre anne-baba-
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lar›n›n otoriteyi daha fazla, özerkli¤i ise daha az
vurgulad›klar› belirtilmifltir (Fuligni 1998). Daha
önceki çal›flmalarda da Baumrind’in s›n›flamas›-
n›n Avrupa kökenli Amerikal› ergenler için, As-
ya ve Afrika kökenli Amerikal› ergenlere göre
daha tan›mlay›c› oldu¤u ve çocuklar›n baz› psi-
kolojik sonuç de¤iflkenleriyle anlaml› düzeyde
iliflkili oldu¤u görülmüfltür (Dornbusch ve ark.
1988, Steinberg ve ark. 1991).  Ka¤›tç›bafl›’n›n
(1998) belirtti¤i gibi çocuk yetifltirmede ailedeki
flefkat ve denetim boyutlar›n›n birbirinden ba-
¤›ms›z oldu¤u, sevgi ve ilginin evrensel olabile-
ce¤i ancak aile denetiminin kültürler aras›nda ve
zaman içinde de¤ifliklik gösterebilece¤i unutul-
mamal›d›r. Dolay›s›yla her ne kadar çal›flmam›z-
da “Anne-Baba Tutum Ölçe¤i” nin geçerlik ve
güvenirli¤i yap›lm›fl olsa da, daha sonraki çal›fl-
malarda an›lan ölçe¤in kullan›labilmesi için
maddelerin denekler taraf›ndan anlafl›l›p anlafl›l-
mad›¤›n›n tekrar gözden geçirilmesi, kültürü-
müze uygun yeni maddeler eklenmesi ve ölçek
maddeleri irdelenerek her yafl grubu için ayr› ay-
r› ölçekler gelifltirilerek, geçerlik ve güvenirlik
çal›flmalar›n›n yap›lmas› gerekli görülmektedir.

Ayr›ca çal›flmam›zda çocuklar›n anne-baba tu-
tumlar›na iliflkin alg›lar› anne ve baba için ayr›
ayr› de¤il, birlikte incelenmifltir. Bunun nedenle-
rinden birisi Bat›’da yürütülen çal›flmalarda ge-
nellikle, çocuklar›n anne ve babalar› için ölçek-
ten ald›klar› puanlar›n ortalamas› al›nm›fl ve an-
ne-babalar tek bir anne-baba tutumu için s›n›f-
land›r›lm›flt›r (Steinberg ve ark. 1992, Lamborn
ve ark. 1991). Ayr›ca bu çal›flmaya bafllamadan
önce, ölçe¤i gelifltirilen araflt›rmac›lardan biri
olan Steinberg’ten ölçe¤in son hali istenmifl ve
çocu¤un hem anne hem de babaya iliflkin alg›la-
r›n›n ayn› ifadede yer ald›¤› görülmüfltür (Örne-
¤in, “Annem ve babam büyüklerle tart›flmamam
gerekti¤ini söylerler.”). Benzer flekilde, ülkemiz-
de Sümer ve Güngör (1999) taraf›ndan yap›lan
çal›flmada çocuklar›n anne-baba tutumlar›na ilifl-
kin alg›lar› anne ve baba için ayr› ayr› ölçülmüfl
olmas›na ra¤men, babalar annelere göre daha
otoriter ve izin verici alg›lansa da, aralar›ndaki
farkl›l›¤›n anlaml› olmad›¤› görülmüfltür. Bütün
bu bilgilere ra¤men, kültümüzde daha sonra an-
ne-baba tutumlar›n› incelemek üzere yap›lacak

olan çal›flmalarda, k›z ve erkek çocuklar›n anne
ve babalar›na iliflkin alg›lar›n›n karfl›laflt›r›lmas›
daha do¤ru genellemeler yapmak için gerekli
görülmektedir. Ayr›ca anne-baba tutum kavra-
m› sadece kültürler aras›nda de¤il, kültür içinde
de farkl›l›k göstermektedir (‹mamo¤lu ve Yasak-
Gültekin 1993, LeCompte ve ark. 1978). Ayn›
kültürde farkl› sosyo-ekonomik düzeydeki bi-
reylerin anne ve babalar›n›n çocuk yetifltirme tu-
tumlar› ve çocuklar›n bunlar› alg›lay›fllar› çok
farkl› olabilir. Bundan dolay› anne-baba tutumu
ölçülmeye çal›fl›l›rken, farkl› SED’lere göre de in-
celenmesi önemli bulgulara yol açabilir. Ayr›ca,
ülkemizde gelifltirilen ya da Bat›’dan uyarlanm›fl
olan ölçeklerin hemen hemen hepsinin anne-ba-
balar›n gerçekte baflvurduklar› anne-baba tu-
tumlar› de¤il, gençlerin bu konudaki alg›lar›na
dayand›¤› görülmektedir. ‹leride yap›lacak olan
çal›flmalarda anne-baba tutumlar› ayn› zamanda
anne-babalara sorularak ölçülmeli ve bunlar
gençlerin alg›lar›yla karfl›laflt›r›lmal›d›r. Dolay›-
s›yla aile içinde hem çocuklar›n hem de anne-ba-
balar›n anne-baba tutumuna iliflkin alg›lar›n›
ölçmeye yönelik paralel ölçeklere ihtiyaç duyul-
maktad›r.
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