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Çocukların Kaygı Düzeyleri île Annelerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi
A Study on the Relationship Between Children’s Anxiety Levels and Their
Mother’s Anxiety Levels
Fatma Alisinanoğlu ve İlkay Ulutaş
Gazi Üniversitesi
Öz

Bu araştırma çocukların sürekli kaygı düzeyleri ile annelerinin sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin
belirlenmesi ve cinsiyet, kardeş sayısı, anne öğrenim düzeyi, baba öğrenim düzeyi, anne yaşı, baba yaşı,
anne mesleği, baba mesleği gibi çeşitli değişkenlerin çocukların sürekli kaygı düzeylerinde farklılık yaratıp
yaratmadığının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyetin, kardeş sayısının, anne
öğrenim düzeyinin, baba öğrenim düzeyinin, annelerin çalışma durumunun, sosyo-ekonomik düzeyinin
çocukların sürekli kaygı puan ortalamaları üzerinde istatistiksel olarak önemli bir farklılığa neden
olmazken, anne yaşının sürekli kaygı puan ortalamaları üzerinde istatistiksel olarak önemli bir farklılığa
neden olduğu ve çocukların kaygı düzeyleri ile annelerinin kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak
önemli bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Analılar sözcükler: Kaygı, sürekli kaygı, çocuk, anne.
Abslract
This study considers the relationships betvveen children’s trait ansiety levels and their mother's trait
anxiety levels and the effects of some variables, such as gemler, number of sibling, and mother education
level on ıhe children's trait anxiety levels. Results shovved a positively signifıcant correlation betvveen
children and their mother’s trait anxiety levels. Gender, number of sibling, parent’s education levels,
matemal employnıent and economic levels do not significantly affect childıen’s trait anxiety levels. The
mother’s age, hovvever, did have a signifıcant effect.
Key ıvords: Anxiety, trait anxiety, child, mother.

Giriş
Kaygı, çocuğun normal gelişiminin bir parçası olan
duygulardan birisidir. Çocuk gelişimiyle paralel olarak
anneden ayrılma kaygısı, kardeş kaygısı, okul kaygısı,
arkadaş edinememe kaygısı gibi farklı şekillerde kaygı
duygusunu yaşamaktadır. Çocuğun günlük hayatından
farklı olaylara bağlı olarak kaygı halini yaşaması normal
sayılırken, farklı durumlar dışında sık sık kaygı
yaşaması patalojik olarak değerlendirilmektedir (Çifter,
1985; Sims ve Owen, 1993).

Gerçekte kaygı bir çok tehlikeli duruma uyarıcı veya
uyum sağlayıcı bir tepki olarak görülmektedir. Örneğin
çocuk yabancı kişilerden çekindiğinde kendi güvenliğini
sağlamaktadır. Kaygının şiddeti ve sürekliliğindeki artış
bireyin performansında ve uyumunda istenmeyen
psikolojik baskıya neden olmaktadır. Bu baskının yoğun
veya sürekli yaşanması çocuğun işlevlerini gerçekleştir
mesini engelleyebilmektedir.
Kaygı ortaya çıktığında inşam bir şeyler yapmaya
güdelediğinden, birey, tehdit edici durumdan kaçabil
mekte, tehlikeli dürtülerini bastırabilmekte ya da vicda
nının sesine uyabilmektedir. Birey kaygısını denetleyemezse kendisini yalmz çaresiz kalmış bir çocuk gibi
hissedebilmektedir.
Freud’a göre kaygı egonun tehlikeden kaçış yollarının
bir anlatımıdır. Rank bir insanın yaşamındaki kaygının
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ilk örneğinin, dölyatağından kopup dış dünya gerçek
leriyle karşılaşmanın yarattığı kaygı olan doğum
sarsıntısı olduğunu belirtmekte ve insan yaşamındaki
kaygıların çoğunu doğum anında yaşanmış olan ayrılık
kaygısının bir tekrarı olarak ele almaktadır (Çifter,
1985; Geçtaıı, 1995).
Horney’ e göre ise eğer çocuk anne-babası tarafından
açık ya da gizli bir biçimde itilmekte, tutarsız tutumları
ile sık sık karşılaşmakta, yetenekleri küçümsenmekte
veya aşırı korunarak bağımlılığa zorlanmakta ise
kendini gerçekleştirmesi mümkün olmayacak ve çocuk
nevrotik bir kişilik geliştirecektir. Bu durum da temel
kaygının oluşmasına neden olacaktır (Zaichko\vsky,
L.D., Zaichkowsky, L.B. ve Martinec, 1980; Geçtaıı,
1995).
Kaygı, insanlarda iki şekilde gözlenebilmektedir;
1- Ayşe çok kaygılı birisidir (sürekli kaygılıdır). 2- Ayşe
çok kaygılı bir kişi değildir ama özel bir durum onu
kaygılandırmaktadır (duruma göre kaygılanır). Bu,
Speilberger’in ele aldığı durumluk-sürekli kaygı,
kaygının bir başka biçimi şeklinde de yonımlanabilmektedir (İnanç 1997).
Durumluk-sürekli kaygı anlayışı, Cattel ve Scheier’ in
faktör analizi çalışmalarıyla ilk kez ileri sürülmüş, daha
sonraları da Speilberger ve arkadaşlarının çalışmaları
sonucu geliştirdikleri iki faktörlü kaygı kuramının
özünü oluşturmuştur. Durumluk kaygı, bireyin içinde
bulunduğu stresli durumdan dolayı hissettiği sübjektif
bir korkudur. Fizyolojik olarak da otonom sinir siste
minde meydana gelen bir uyarılma sonucu terleme,
sararma, kızarma ve titreme gibi fiziksel değişmeler bi
reyin gerilim ve huzursuzluk duygularının göstergele
ridir. Stresin yoğun olduğu zamanlar, durumluk-kaygı
seviyesinde yükselmeler, stres ortadan kalkınca düş
meler olmaktadır.
Sürekli kaygı; bireyin kaygı yaşantısına olan yatkın
lığıdır. Buna kişinin içinde bulunduğu durumları ge
nellikle stresli olarak algılama ya da stres olarak yorum
lama eğilimi neden olabilmektedir. Objektif 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 görülmekte
dir. Bu bireyler, durumluk kaygıyı da diğerlerinden daha
sık ve yoğun bir şekilde yaşamaktadırlar (Zaichkowsky
ve diğerleri, 1980; Öner ve LeCompte, 1983).

Kaygı, kökenini çocukluk yıllarından almaktadır.
Çocukluk döneminde maruz kalınan aşırı reddedici,
küçük düşürücü tutumlar, ergenlik döneminde diğer
yetişkinlerin alaycı tutumları, ceza verirken anababaların cezaya eşlik eden itici davranışları, çocuğun
fiziksel veya psikolojik baskı altında tutulması,çocuğun
altını ıslatma ve cinsel oyunlarının tepkiyle karşılanma
sı, aşın koruyucu tutumlar, ana-babalann kaygı düzey
lerinin yüksek olması, birbirine karşıt düşen istekleri,
tutarsızlıklan, boşanmış ailelerde boşandıktan sonra bile
devam eden anne-baba arasındaki çekişmeler, çocukta
kaygının oluşmasına neden olabilmektedir (Gelder,
Gath ve Mayou, 1994; Yavuzer 1994; Geçtaıı 1995).
Kaygının öğrenilen bir duygu olduğu düşünüldü
ğünde, annelerin kaygı düzeyinin çocukların kaygı
düzeyini etkileyebileceği ortaya çıkmaktadır.
Bu araştırma, ilköğretim okullarına devam eden on
yaş çocuklarının sürekli kaygı düzeyleri ile annelerinin
sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin saptanması,
cinsiyet, kardeş sayısı, anne öğrenim düzeyi, baba öğre
nim düzeyi, anne yaşı, annenin çalışma durumu, sosyo
ekonomik düzey gibi çeşitli değişkenlerin çocukların
sürekli kaygı düzeylerinde faiklılık yaratıp yaratmadı
ğının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem
Ankara ili merkezinde bulunan ilköğretim okullarına
devam eden alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki
çocuklar ve anneleri araştırmanın evrenini oluşturmuş
tur. Örneklem, rasgele örnekleme yöntemi ile belirlen
miş ve her sosyo-ekonomik düzeyden (alt, orta ve üst
düzey) 60 çocuk ve bunların anneleri olmak üzere
toplam 120 çocuk ve anneleri araştırmaya alınmıştır. On
yaşında olan, herhangi bir özrü bulunmayan, parça
lanmamış aileye sahip olan ve normal eğitimine devam
eden çocuklar ve anneleri araştırma kapsamına
alınmıştır.
Araştırmada, çocuk ve ailesi hakkında bazı genel
bilgileri toplayabilmek için araştırmacı tarafından
geliş-tirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.
Çocukların sürekli kaygı düzeylerini belirlemek
amacıyla Speilberger’in 1973’ de geliştirmiş olduğu
“Trait Amriety Scale for Children” ölçeği kullanılmıştır.
Bu ölçek, Özusta (1993) tarafından “Çocuklar için
Sürekli Kaygı Envanteri” olarak Türkçe’ye uyarlan
mıştır ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliği yapılmıştır.

İSTENMEYEN DAVRANIŞLARLA BAŞA ÇIKMADA GLASSER’IN PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMININ UYGULANMASI

Ölçeğin güvenirlik çalışmasında, iç tutarlılığını
belirlemek için uygulanan kronbach alfa katsayısı .81
olarak saptanmış, test-tekrar test güvenirlik katsayısı,
.65 olarak belirlenmiştir. Kriter geçerliğini belirlemek
üzere yapılan çalışma sonucunda, kaygı bozukluğu
teşhisi alan çocukların normal çocuklara göre sürekli
kaygı ölçeğinden anlamlı düzeyde yüksek puanlar
aldıkları, bu bulgunun da kaygı kuramına yönelik
beklentiyi gerçekleştirdiği bildirilmiştir (Özusta 1993).
Araştırmaya alınan annelerin kaygı düzeylerini
belirlemek için ise Speilberger’in geliştirdiği “Trait
Anxiety Scale” ölçeği kullanılmıştır. “Sürekli Kaygı Envanteri”ııin geçerlik ve güvenirliği Öner ve LeCompte
(1983) tarafından yapılmıştır. Öner ve LeCompte
(1983), ölçeğin güvenirlik katsayısının .83 ile .87
arasında olduğunu, madde güvenirliğini korelasyon
katsayısının .34 ile .72 arasında olduğunu, test tekrar test
güvenirli katsayısının .71 ile .86 arasında olduğunu
belirlemişlerdir. Ölçeğin geçerlik çalışması sonucunda
ise, stres halindeki bireylerin kaygı düzeylerinin yüksek
olduğunu, stres ortadan kalktığında kaygı düzeylerinin
önemli oranda azaldığını, böylece ölçeğin yapı
geçerliğinin saptandığını belirtmişlerdir.
Her iki sürekli kaygı ölçeğinde de 20 madde
bulunmakta, ölçeklerden alınabilecek en düşük toplam
puan 20, en yüksek toplam puan ise 60 olmaktadır. Öl
çeklerden alman yüksek puan, sürekli kaygı düzeyinin
yüksek olduğu, düşük puan da sürekli kaygı düzeyinin
düşük olduğu anlamına gelmektedir. (Öner ve
LeCompte 1983; Özusta 1993)
Araştırmadan elde edilen veriler t testi, varyans
analizi, Tukey HSD testi ve korelasyon katsayıları
önemlilik testi analizleriyle değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Araştırmadan elde edilen verilerin analiz sonuçlan
aşağıda verilmiştir.
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Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya alman çocukların
cinsiyetlerinin, sürekli kaygı puanı ortalamalarında
istatistiksel olarak önemli bir farklılığa neden olmadığı
belirlenmiştir (p>0.05).
Araştırma bulgulanyla paralel olarak, kızların kaygı
puan ortalamalannın erkeklerden yüksek olduğunu
belirleyen bir çok çalışma bulunmaktadır (Reynolds and
Richmond 1978; Ök, 1990; Girgin, 1990; Sargın, 1990;
Özusta, 1993; Dong, Yeng ve Ollendick, 1994; Ronan,
Kendall ve Rowe, 1994; Aral, 1997; Gümüş, 1997).
Cinsiyetin, sürekli kaygı puan ortalamaları üzerinde
önemli bir farklılığa neden olmaması iyi bir sonuç
olarak değerlendirilebilir.
Tablo 2’ de 4 ve daha fazla kardeşi olan çocukların,
durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin daha yüksek
olmasma rağmen, çocukların kaygı düzeyleri üzerinde,
kardeş sayısmm önemli bir farklılığa neden olmadığı
saptanmıştır (p>0.05).
Peker (1999) tek çocuk olanlar ile kardeşi olan
çocukların, durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ile sınav
kaygılarını araştırmak amacıyla yapmış olduğu
çalışmasında, tek çocuk olanların sürekli kaygı
puanlarının ve sınav kaygısı puanlarının kardeşi olan
çocuklardan anlamlı olarak yüksek olduğunu
belirlemiştir. Aral (1997) fiziksel istismara uğrayan ve
uğramayan çocuklarda, kardeş sayısının sürekli kaygı
puan ortalamalarında istatistiksel olarak önemli bir
farklılık oluşturduğunu tespit etmiş ve farklılığın tek
çocuklardan kaynaklandığını saptamıştır. Sargın (1990)
da lise 1 ve lise 3. sınıf öğrencilerinin durumluk-sürekli
kaygı düzeylerini belirleyip karşılaştırdığı çalışmasında,
kardeş sayısı arttıkça öğrencilerin kaygı düzeylerinin de
arttığını tespit etmiştir.
Tablo 2.
Araştırmaya Alman Çocukların Kardeş Sayıları İle Sürekli
Kaygı Puanlarına İlişkin Ortalamalar, Standart Hatalar ve
Varyans Analizi Sonuçları.

Tablo 1.
Araştırmaya Alınan Çocukların Cinsiyetleri ile Sürekli Kaygı
Puanlarına İlişkin Ortalamalar, Standart Hatalar ve t-Testi
Sonuçları.

CİNSİYET

N

SÜREKLİ KAYGI

Kız
Erkek

60
60

35.40 ± 0.82
34. 92 ± 0.79

T TESTİ SONUCU

t=0.43 p>0.05

KARDEŞ
SAYISI
Tek Çocuk
2-3 Kardeş
4 ve Daha Fazla
Kardeş
VARYANS ANALİZİ
SONUCU

N
12
92
16

SÜREKLİ KAYGI
x ± sR
36.17 ± 1.76
34.62 ± 0.65
37.50 ± 1.49

F= l .67

p>0.05
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Yang ve diğerleri (1995) ailede tek çocuk ya da
kardeşe sahip olmanın korku, kaygı ve depresyon düzeyi
üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında, kardeşi
olan çocukların korku, kaygı ve depresyon düzeylerinin
tek çocuklarınkinden yüksek olduğunu belirlemişlerdir.
Aile içindeki ilişkiler, çocuk sayısından önemli ölçüde
etkilenmektedir. Çocuk sayısı arttıkça, genellikle annebaba ve çocuk etkileşiminde bir azalma, çocuklar arası
etkileşimde ise artma görülmektedir. Anne-babanın
olumsuz tutumu olmadığı sürece, genellikle kardeşler
birbirini sevmekte, dolayısıyla kardeş sayısı kaygıyı
etkilememektedir. Fakat, çocuklara karşı, ebeveynlerin
tutumları çoğunlukla farklı olmaktadır. Tek çocuk, anne
ve babasından gereğinden fazla ilgi görmektedir.
İhtiyaçları anne ve babası tarafından karşılanarak,
yaşamın gerçeklerinden uzak bir şekilde yetiştirilmek
tedir. Bu tür tutumlar da, onun bu koşullan bulamadığı
durumlarda, şiddetli kaygı yaşamasına neden olabile
cektir. Kardeş sayısının arttığı evlerde, her şeyin pay
laşılması kardeşler arası sorunlara neden olmaktadır.
Özellikle kardeş sayısının 4’ten fazla olduğu
durumlarda, anne-baba sevgisinden ve ilgisinden uzak
kalma, ihtiyaçlannın karşılanamaması, kıskançlık gibi
kaygıy1 arttıran durumlar daha çok görülebilmektedir
(Yörükoğlu, 1992; Saik, 1993; Gander ve Gardiner,
1995).
Bu nedenle, kardeş sayısının çocukların kaygı
düzeylerinde farklılık yaratabileceği düşünülmüştür.
İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, 4 veya
daha fazla kardeşi olan çocukların sürekli kaygı puan
ortalamaları, diğer gruplardaki puan ortalamalarından
daha yüksek bulunmuştur. Ök’ ün (1990) ortaöğretim
öğrencilerinin kaygı düzeyini araştırmak amacıyla
yapmış olduğu çalışmasında, kardeş sayısının sürekli
kaygı üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı
saptanmıştır. Bu bulgu araştırmanın bulgularıyla para
lellik göstermektedir.
Tablo 3’ de, araştırmaya alman çocukların, sürekli
kaygı düzeylerinde, anne öğrenim düzeylerinin önemli
bir farklılığa neden olmadığı varyans analizi ile tespit
edilmiştir (p>0.05) .
Varol’ da (1990), lise son sınıf öğrencilerinin kaygı
düzeylerini etkileyen etmenleri araştırdığı çalışmasında,
anne-babalarının öğrenim düzeyine göre öğrencilerin
kaygı düzeyleri arasında önemli bir farkın olmadığını
saptamıştır.

Tablo 3.
Araştırmaya Alınan

Çocukların

Annelerinin

Öğrenim

Düzeyleri ile Sürekli Kaygı Puanlarına İlişkin Ortalamalar,
Standart Hatalar ve Varyans Analizi Sonuçları.

ANNE ÖĞRENİM
DÜZEYİ

N

İlkokul Mezunu
Ortaokul Mezunu
Lise Mezunu
Yüksek Öğr. Mezunu

53
25
28
14

sü rek li ka ygi

x±sx

35.98 ± 0.90
35.72 ± 1.12
33.11 ± 1.05
35.14 ± 1.76
F=1.42 p>0.05

VARYANS ANALİZİ
SONUCU

Tablo 4.
Araştırmaya Alınan

Çocukların

Babalarının

Öğrenim

Düzeyleri ile Sürekli Kaygı Puanlarına ilişkin Ortalamalar,
Standart Hatalar ve Varyans Analizi Sonuçları.
BABA ÖĞRENİM

N

İlkokul Mezunu
Ortaokul Mezunu
Lise Mezunu
Yüksek Öğr. Mezunu
VARYANS ANALİZİ
SONUCU

SÜREKLİ KAYGI

X±sX

DÜZEYİ

27
30
38
25
F=0.98

35.78 ±
35.73 ±
35.50 ±
33.28 ±

1.31
1.21
1.07
0.79

p>0.05

Tablo 4 incelendiğinde, çocukların sürekli kaygı
düzeylerinde, baba öğreıüm düzeylerinin önemli bir
farklılığa neden olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).
Anne ve babanın öğrenim düzeyi, çocuk yetiştirme
tutumlarını da etkileyebilmektedir. Öğrenim düzeyi
yüksek olan ebeveynler, çocuklarının duygularını
küçümsemeden anlamaya çalışmakta, kaygılı anlarında
onlara destek olmakta, kendi kaygılarını daha az
yansıtmakta, bilinçli ebeveynler olarak onları
karşılaşacakları yeni durumlara hazırlayabilmektedirler.
Buna karşılık, araştırmada, anne ve babanın öğrenim
düzeyinin çocuklarının kaygı düzeylerinde farklılığa
neden olmadığının belirlenmesi sevindirici bir sonuçtur.
Gümüş (1997) üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı
düzeylerini, çeşitli değişkenlere göre incelemiş olduğu
çalışmasında, anne-baba öğrenim düzeyi yükseldikçe
öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerinin düştüğünü, Aral

İs t e n m e y e n
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(1997) ise ilkokul çocuklarının anne-babalarının
öğrenim düzeyinin, çocukların kaygı düzeylerinde
farklılık yarattığını, farklılığın babası okuryazar-ilkokul
mezunu olanlar ile yüksekokul mezunu olan
çocuklardan ve annesi okur-yazar olmayanlar ile yük
sekokul mezunu olan çocuklar arasından kaynaklan
dığını saptamıştır.
Tablo 5’ de, anneleri 25-30 yaş olan çocukların, sü
rekli kaygı puan ortalamalarının yüksek olduğu dikkati
çekmektedir. Yapılan varyans analizi sonucunda, anne
yaşının çocukların sürekli kaygı puan ortalamalarında
istatistiksel olarak önemli bir farklılığa neden olduğu
tespit edilmiştir. Farklılığın, anneleri 25-30 yaş ile 31-35
yaşında olan çocuklardan kaynaklandığı saptanmıştır
(p<0.05).
Çok kesin yaş sınırı olmamakla birlikte, yirmili ve
otuzlu yaşlar insan hayatının genç yetişkinlik olarak
adlandırılan dönemini oluşturmaktadır. Deneyimlerin
yeni yerleşmeye başladığı bu dönemde, bireyler,
Havighurst’ a göre (Onur, 1997) çocuk yetiştirme, ev
işlerini yürütme, bir işle uğraşma ve yurttaşlık
sorumluluğunu üstlenme gibi görevlerini yerine
getirmeye çalışmaktadırlar. Atmışlı yıllara kadar uzanan
orta yetişkinlik döneminde ise, bireyler, fizyolojik
değişikliklere uyum sağlamaya, sorumlu ve mutlu
çocuklar yetiştirmeye, yaşlı anne ve babalarına uyum
sağlamaya çalışmaktadırlar. İleri yaşlarda ise fiziksel
güçteki ve sağlıktaki düşüşe, ölüm düşüncesine,
emekliliğe ve gelir azalmasına uyum sağlamaya
çalışmaktadırlar. Yani bireyler bulundukları yaşın farklı

gelişimsel özelliklerine sahip olmakta ve bunu
çocuklarına yansıtarak, onların kaygı düzeylerini etkile
yebilmektedir (Onur, 1997).
Tablo 6 incelendiğinde, annelerin çalışma durum
larının, çocuklarının sürekli kaygı puanlarında farklılığa
neden olmadığı görülmcktcdir(p>0.05).
Bunun nedeni, örnekleme alman çocuklar içerisinde
çalışan anneye sahip olaıı çocukların az olması olabilir.
Tablo T de, çocukların sürekli kaygı puan ortalama
larının, ailelerinin sosyo ekonomik düzeylerine göre
önemli bir farklılık göstermediği görülmektedir (p>0.05).
Annelerin çoğunluğunun ilkokul mezunu olması
(Tablo 3), sosyo-ekonomik düzeye göre çocukların
kaygı puan ortalamalarında fark olmamasının nedeni
olarak değerlendirilebilir.
Araştırma bulgusundan farklı olarak, Kozacıoğlu
(1982) alt sosyo-ekonomik düzeydeki lise öğrencilerinin
sürekli kaygı puanlarının daha yüksek olduğunu tespit
etmiştir. Ök (1990) ise, 13-15 yaş gnıbu öğrencilerin,
ailelerinin ekonomik durumundan çok, çocuğa ver
dikleri harçlığa göre sürekli kaygılarının etkilendiğini,

Tablo 5.

T TESTİ SONUCU

Tablo 6.
Araştırmaya

Alman

Çocukların

Annelerinin

Çalışma

Durumları tle Sürekli Kaygı Puanlarına ilişkin Ortalamalar,
Standart Hatalar ve Varyans Analizi Sonuçlan

ANNENİN ÇALIŞMA
DURUMU

N

Çalışıyor
Çalışmıyor

28
92
t=0.62

SÜREKLİ KAYGI
34.89 ± 1.08
35.24 ±0.66
p>0.05

Araştırmaya Alımın Çocukların Annelerinin Yaşları ile Sürekli
Kaygı Puanlarına İlişkin Ortalamalar, Standart Hatalar ve
Varyans Analizi Sonuçları.

Tablo 7.

ANNE YAŞI

Araştırmaya Alınan Çocukların Sosyo-ekonomik Düzeyleri İle
Sürekli Kaygı Puanlarına İlişkin •O rtalamalar, Standart

N

SÜREKLİ KAYGI
x±sX

25-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41 ve Üstü Yaş
VARYANS ANALİZİ
SONUCU
TUKEY HSD
SONUÇLARI

28
48
32
12
F=3.05

37.11 ± 1.17
33.31 ±0.88
36.50 ± 1.16
34.42 ± 0.87
p<0.05

25-30 Yaş-31-35 Yaş

Hatalar ve Varyans Analizi Sonuçları

SOSYOEKONOMİK
DÜZEY

N

Alt Düzey
Orta Düzey
Üst Düzey

40
40
40

VARYANS ANALİZİ
SONUCU

F=0.76

SÜREKLİ KAYGI
X± sx

34.35 ± 0.92
35.08 ± 0.99
36.05 ± 1.03
p>0.05
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Tablo 8 :

Araştırmaya Alman Çocukların ve Annelerinin Sürekli Kaygı
Puanlarına ilişkin Korelasyon Katsayısı Önemlilik Testi
Sonuçları

r
Çocukların Süreklilik. Kaygı
Pııanlan-Annelcrinin Sürekli
Kaygı Puanları

*0.192

P

p<0.()5

aldığı harçlığı yeterli bulmayan çocukların sürekli kaygı
puanı ortalamalarının daha yüksek olduğunu sapta
mıştır.
Tablo 8 incelendiğinde, araştırmaya alınan çocukların
sürekli kaygı puan ortalamaları ile annelerinin sürekli
kaygı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak
önemli bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05).
Kaygı bulaşıcı bir duygu olduğundan, çocukta,
çevresindeki kaygılı insanların varlığı ile de geli
şebilmektedir. Algılama yoluyla ya da özdeşim ile annebaba gibi otorite figürlerinden çocuğa geçebilmektedir.
Çocukluk yıllarında, ebeveynlerin veya onların yerine
geçen kişilerin kaygı, kızgınlık ve düşmanlık gibi çeşitli
heyecanları algılanabilmekte, kaygılı ve telaşlı bir
annenin ses tonu ve genel havası çocuğu etkisi altına
alabilmektedir. Anneden geçen kaygı sonucu çocuk,
zihninde yeni bağlantılar kurarak, çevresindeki bazı
kişiler ve durumlar karşısında da kaygı duymaya
başlayabilir (Çifter, 1985; Geçtan, 1995).
Yapılan bir çok çalışma da annelerin kaygı düzeyi ile
çocukların kaygı düzeyleri arasında bir ilişki olduğunu
göstermektedir (Capps ve diğerleri, 1996; Nilzon ve
Palmerus, 1997; Aslan ve diğerleri, 1998; Muris ve
Merckelbach, 1998).
Sonuç ve Öneriler
Bu araştırma, on yaş çocuklarının sürekli kaygı
düzeyleri ile annelerinin sürekli kaygı düzeyleri
arasındaki ilişkinin saptanması, cinsiyet, kardeş sayısı,
anne öğrenim düzeyi, baba öğrenim düzeyi, anne yaşı,
annenin çalışma durumu, sosyo ekonomik düzey gibi
çeşitli değişkenlerin çocukların sürekli kaygı düzey
lerinde farklılık yaratıp yaratmadığının incelenmesi
amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda;

çocukların sürekli kaygı puan ortalamaları
üzerinde cinsiyetlerinin, kardeş sayılarının, anne
öğrenim düzeylerinin, baba öğrenim düzey
lerinin, annenin çalışma durumunun, sosyo
ekonomik düzeyin istatistiksel olarak önemli bir
farklılığa neden olmadığı,
• anne yaşının ise sürekli kaygı puan ortalama
larında önemli bir farklılığa neden olduğu ve
• çocukların sürekli kaygı düzeyleri ile annelerinin
sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiksel
olarak önemli bir ilişkinin olduğu tespit edil
miştir.
Hangi yaşta olursa olsun, her insan kaygı halini
yaşamaktadır. Kaygı tehlikelerden korunmamız, tehli
kelerle baş edebilmemiz, onlara karşı koyma ve gerek
tiğinde onlardan kaçabilmemiz için yaşamamız gereken
bir duygudur. Kaygı, uyumlu davranışlar geliştirmemizi,
kısaca yaşamımızı sürdürmemizi sağlamaktadır. Ancak
bir yere kadar sağlıklı olan bu duygunun fazla
yaşanması, kişinin aktivitelerini, kişilerarası ilişkilerini
dolayısıyla yaşamını olumsuz etkilemeye başlayabil
mektedir. Kaygılı kişi, her ne kadar arkadaşımız da olsa
onun kaygılı tutum ve davranışları bizi rahatsız edebilir
ve uzun süre o kişiyle yaşadığımızda, ondan etkile
nebiliriz. Buna, kaygılı ebeveynin çocuğunun da
kaygıya yatkın olması bir ömek teşkil etmektedir.
Çocuğun sağlıklı gelişiminde temel amaç, onun
fiziksel, zihinsel yönden olduğu kadar, sosyal ve
duygusal yönden de ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
Sevgi olgusuna dayanan duygusal gelişim, aııne-babaçocuk etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Çocuğun,
anne ve babası tarafından sevilmesi, sözel olarak destek
lenmesi, korunması ve ilgi görmesi onun duygusal
ihtiyaçlarını oluşturmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılan
maması veya karşılanmasındaki aksaklıklar, dengesiz
likler, duygusal örselenmelere neden olmaktadır. Duy
gusal örselenmeler önlenemediğinde ise çocukta süre
ğen kaygının oluşmasına zemin hazırlanmış olacakUr.
Sağlıklı kişilik özellikleri olan bireylerin, sağlıklı
kişiliklerde çocuklar yetiştireceği düşünüldüğünde,
kaygı gibi duygulanıl incelenmesi gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Bu amaçla, anne-babalara, öğretmenlere,
okul yöneticilerine ve araştırmacılara şu öneriler
verilebilir;
• Çocuk, doğduğu andan itibaren, kaygılı düşün
celer, tutum ve davranışlarla değil, sevgi ve
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güven duygusu içinde yetiştirilmeye çalışılma
lıdır. Kaygıyı artıracak anne-baba tutumları
yerine demokratik ve tutarlı tutumlar sergilen
melidir.
Çocuk, hem anne-babası hem de öğretmeni
tarafından iyi bir şekilde tanınmalı, yaşıtlarıyla
karşılaştırılıp, yapabileceğinin üstünde bir
performans için zorlanmamalıdır.
Kaygı halini yaşayan çocuğun duygusu küçüm
senmemeli, çocuğun içinde bulunduğu durum
açıklanarak, kaygı düzeyi düşürülmeye çalışıl
malıdır.
Çocuk, kardeşinin doğumu, yeni bir eve taşınma,
okula başlama veya başka bir okula geçiş yapma
gibi günlük yaşantılarından farklı olan bu
durumlara, önceden lıazırlanmalıdır. Açıklamalar
yapılarak çocuğun bu durumlara hazırlanması,
onun kaygısını azaltacaktır.
Okullardaki kaygı düzeyi yüksek öğrenciler
belirlenmeli, bu öğrencilere ve ailelerine rehber
lik verilmeli, ilerideki davranışları ve başan
durumları incelenmelidir.
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