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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ANNE BABA TUTUMLARI 
 

“Bir çocuk için annesi ve babası dünyayı temsil eder. Çocuk, annesi ve babası nasıl davranıyorsa, 

dünyadaki herkesin de aynı şekilde davranacağını düşünür.”   

M.Scott Peck 

 

Erken çocukluk dönemi olarak adlandırdığımız 0-6 yaş arasındaki dönem, çocukların 

çevrelerinden en çok etkilendiği, kişiliklerinin büyük ölçüde şekillendiği dönemdir. Bu dönemde 

çocuk, sosyal bir birey olmayı öğrenirken, kişilik oluşumu açısından gerekli özdeşimi model alarak 

yapar. Çocuğun özdeşim kurmak için seçmiş olduğu model genellikle anne babasıdır. Bu nedenle 

ebeveynlerin çocuğa karşı tutumu, çocuğun sağlıklı kişilik gelişimi açısından önemli bir etkendir. 

Aile, çocuğun ilk sosyal deneyimlerini kazandığı yerdir. Kişilik gelişiminde aile çok önemli bir 

yer tutar. Çocuğun aile ortamında olumlu kişilik özellikleri geliştirmesi için ailenin çocuğa karşı 

sergilediği tutumlar çok önemlidir. Anne babanın çocukla nasıl iletişim kurduğu, sevginin nasıl ifade 

edildiği, çocuğun aile içinde bir birey olarak kabul edilip edilmediği, eğitimde kullanılan disiplin 

yöntemleri anne baba tutumlarını belirleyicidir. 

Anne ve baba tarafından çocuğa karşı sergilenen tutumları sınıflandırmak gerekirse, temel 

olarak şu şekilde özetlenebilir: 

 

Aşırı Koruyucu Tutum: Bu tutumu sergileyen anne babalar, çocuğu gerektiğinden fazla 

kontrol eden, ilgi gösteren çocuğun kurduğu ilişkiden sergilediği harekete kadar karışan, 

gereksinim duymadığı olaylarda bile müdahale eden, çocuk adına her türlü kararı veren, çocuğun 

yapması gereken birçok şeyi çocuk üzülmesin, yorulmasın, zorlanmasın düşüncesiyle kendileri 

yapan anne babalardır. Bu ailelerin “Aman koşma düşersin!”  tarzı cümleler ağızlarından düşmez. 

Ancak şunu gözden kaçırırlar ki “Koşma düşersin.” denen çocuk, düşmekten korkmayı öğrenir 

ancak düşünce nasıl kalkacağını bilemez. Böylece aşırı bağımlı, dıştan denetimli, güvensiz bir kimlik 

kazanırlar. Bunun yanında okul fobisi ve uyum problemlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlanmış 

olur. Çocuğu için her şeyi yapan ama ondan hiçbir talepte bulunmayan anne-baba, çocuğun 

öğrenme ve bağımsız olma konusundaki muhteşem kapasitesine inandığını gösteren hiçbir mesaj 
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iletmemiş olur. Koruma; çocukları sakatlar, onları bağımlı ve çaresiz kılar. Bu çocuklar, sevildiklerini 

hissediyor olabilirler, ama kendilerini hiçbir konuda yeterli hissetmeyeceklerdir. 

 

Otoriter Tutum: Bu tutuma sahip anne-babalar, çocuğun nedenini kavrayamadığı yasaklar 

koyar, eleştirileri çocuğun kişiliğine yöneliktir. Çocuğa sözlü ve fiziksel cezalar verir. Korku 

nedeniyle ya da anne babasının olası bir patlamasını engellemek için iyi davranan çocuk, 

otoriteden uzaklaştığında kendisine hizmet edecek olan içsel disiplini geliştiremez. Dolayısıyla bu 

tip ailede yetişen çocuk nazik, dürüst, disiplinli, yardımsever ve dikkatli olmasına rağmen, ürkek, 

çekingen, kendine güveni olmayan veya çok zayıf, başkalarının etkisi altında kalabilen, korkak, 

kendi başına iş yapma yeteneği gelişmemiş bir yapıya sahip olur. Tüm bunların yanında sürekli 

eleştirilmek, korku, kaygı ve aşağılık duygusu gibi faktörler tırnak yeme gibi davranışının da 

sergilenmesine neden olabilir. 

 

Aşırı Hoşgörülü Tutum: Bu tutuma sahip anne babalar ise çocuklarına sonsuz sıcak ilgi ve 

kabul göstermelerine rağmen, çocuğa sınırlama getirme veya çocuğun kontrolü konularında 

yetersiz kalırlar. Bu tip ailelerde çocuk tek hükmedendir. Aile tüm hayatını çocuğun istek ve 

arzusuna göre belirler. Bu durum ilk bakışta sağlıklı ve olması gereken gibi görünüyor olabilir. 

Ancak temelde, çocuğu doyumsuzluğa iten ve sosyal ilişkilerinde başarısız olmasına neden olacak 

bir durumdur. Bu tutum içinde yetişen çocuğun en belirgin özellikleri güvensiz, benmerkezci 

olması, istediğini elde edemediği durumlarda asi ve saldırgan davranışlar sergilemesidir.  

 

Kararsız ve Tutarsız Tutum: Bu tutuma sahip anne babaların en temel özelliği birgün 

hoşgörü ile karşıladıkları durumu diğer gün cezalandırmalarıdır. Bunun nedeni anne ya da babanın 

o anki ruhsal durumu olabilir. Yani aslında bir disiplin vardır ancak ne zaman uygulanacağı belli 

değildir. Bu da çocuğun davranışın doğru ya da yanlışlığına değil “Ne zaman yaparsam ceza alırım?” 

düşüncesine odaklanmasına sebep olur. Tutarsızlığın bir diğer boyutu da anne baba arasındaki 

görüş ayrılığıdır. Bu tip ailelerde ise annenin çocukla ilgili bir konuda ak dediğine, baba kara der. 

Çocuk hangisine bakacağına, hangisine uyacağına karar veremez, çoğunlukla kararsız kalarak 

herhangi bir tepki vermemeyi tercih eder. Sürekli dengesiz ve kararsız tutum içinde olan anne-baba 
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kendi tutarsızlıklarını çocuğa da aktarır ve sürekli tutarsız davranışlarla karşı karşıya kaldığı için 

çocuk da şaşırır; korkular, kuruntular ve ilgiyi üstüne çekecek sorunlar çıkarır. 

 

İlgisiz Tutum: Bu tutumu sergileyen anne babalar çocuğa karşı ilgisizdir. Çocuğun temel 

ihtiyaçlarını aksatır, ona düşmanca duygular besler. İlgisiz anne baba çocuğa hiçbir kural koymaz, 

çocuğun başarılarını dikkate almaz, hatalarını ise durmadan yüzüne vurur. Bu ebeveynler 

çoğunlukla çocukla ilgilenmiyorlardır ya da kendi yaşantıları öyle stres doludur ki çocuklarına 

yardımcı olmak için gereken enerji ve güce sahip değildirler. Bu tutum içinde yetişen çocuk her 

zaman başkalarının gözünde başarısız olduğunu düşünür. Sevgi nedir bilmeyen çocuk başkalarını 

da sevmekte güçlük çeker,  yardım duygusundan uzak, sinirli, özellikle kendinden küçük ve zayıf 

olanlara karşı olumsuz duygulara sahip ve öz saygısı azlığı gibi durumlara yol açabilir. Ebeveyn hem 

ilgisiz hem ihmalci ise çocukta çok fazla saldırgan tutumlar da oluşabilir. 

 

Demokratik Tutum:  En sağlıklı davranış kalıplarını içinde barındıran bu tutuma sahip aile 

ortamında ise anne baba sıcak ve ilgilidir, çocuğu destekler, bunun yanında sınır koymayı da ihmal 

etmezler. Bu tip ailede temel kural ve kısıtlamalar haricinde çocuklar özgür bir şekilde ve 

sorumluluklarının bilincinde olarak yetişir.  Karşılıklı sevgi ve saygı söz konusudur. Çocuğun 

varlığına ve isteklerine saygı duyulur, sabırlı ve duyarlı bir şekilde çocuk dinlenir, aile içinde 

verilecek olan kararlarda görüşleri alınır, çocuğun duygularına değil, davranışlarına sınır konulur. 

Eleştiri çocuğun kişiliğine değil, yaptığı işe yöneliktir. Çocuğa güven duyulur ve çocuk desteklenir. 

Uyulması gereken kurallar önceden belirlenmiş ve sınırları çizilmiş olduğu için çocuk, hangi 

davranışı yaptığında neyle karşılaşacağının farkındadır. Bu tutumu sergileyen aile içinde yetişen 

çocukların genellikle, sosyal yeterliliğe sahip, becerikli, yardımsever, arkadaş canlısı, diğer 

insanların gereksinimlerine duyarlı olan, ne istediğini bilen, özgüven ve sorumluluk sahibi çocuklar 

oldukları görülmektedir. 

 

Sevgiyi ve eğitimdeki disiplini dengeli bir şekilde barındıran ve çocuğun temel ihtiyaçlarını 

en olumlu şekilde karşılayan tutumdur. Tutarlı, esnek, ceza kadar ödülü de barındıran disiplin, 

çocuğa istenilen davranış ve alışkanlıkları öğretir. Bu tutuma sahip anne babalar, çocuklarına sıcak 
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davranır ve koşulsuz saygı ve sevgi gösterirler. Bu tür ailelerde disiplin yeteri kadar ve çocuğun 

yaşına, içinde bulunduğu gelişim döneminin özelliklerine uygun dur. Sevgi ve disiplini dengeli bir 

şekilde çocuğuna yansıtan ailelerde, çocuk kendi benliğini tanıma, kendini geliştirme imkanı bulur. 

Doğruları ve yanlışları ile kendisinin değerli olduğunu, kabul gördüğünü mesaj olarak algılayan 

çocuk, yapıcı, yaratıcı, özgüveni yüksek, sosyal ilişkilerinde başarılı ve davranışlarının 

sorumluluğunu alabilen bir kişilik geliştirir. 

 

UNUTMAYIN! 

ÇOCUK NE YAŞIYORSA ONU ÖĞRENİR 

Eğer, bir çocuk sürekli eleştirilmişse; Kınamayı ve ayıplamayı öğrenir. 

Eğer, bir çocuk kin ortamında büyümüşse; Kavga etmeyi öğrenir. 

Eğer, bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa; Sıkılıp, utanmayı öğrenir. 

Eğer, bir çocuk sürekli utanç duygusuyla eğitilmişse; Kendini suçlamayı öğrenir. 

Eğer, bir çocuk hoşgörüyle yetiştirilmişse; Sabırlı olmayı öğrenir. 

Eğer, bir çocuk desteklenip, yüreklendirilmişse; Kendine güven duymayı öğrenir. 

Eğer, bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse; Takdir etmeyi öğrenir. 

Eğer, bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse; Adil olmayı öğrenir. 

Eğer, bir çocuk güven ortamı içinde yetişmişse; inançlı olmayı öğrenir. 

Eğer, bir çocuk kabul ve onay görmüşse; Kendini sevmeyi öğrenir. 

Eğer, bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse; Bu dünyada mutlu olmayı öğrenir. 

Dorothy Law Nolte 

 
 

 

 

 

Keyifli günler geçirmeniz dileklerimizle… 
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