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KASIM AYI REHBERLİK BÜLTENİ 

AİLE TUTUMLARI 

  

 Aile çocuğun ilk sosyal ilişkilerini deneyimlediği en önemli yakın çevredir. Aile bireyleri aynı  

zamanda çocuğun davranışsal boyutu açısından da rol model oluşturur. Ebeveyn tutumları çocuğun benlik 

algısında önemli bir yer tutar.  

Karşılaşılan ebeveyn tutumlarını şu şekilde gruplandırabiliriz: 

 

Baskıcı-Otoriter Tutum: 

Baskıcı ebeveyn, çocukların davranışlarına göre esnemeyen, mutlak ölçütlere göre denetleme ve şekillen-

dirme eğilimindedir. Çocuk kendi kurallarına uyduğu sürece önem görür. Böyle bir ortamda yetişen  

çocuk, akranlarına kıyasla sosyal ortamlarda girişimde bulunma, fikir beyan etme ve hayır diyebilme  

konularında akranlarından daha geride durabilir. Sorgulama imkanı bulamayan çocuk kendine özgü bir 

düşünce sistemi ve kişilik özellikleri geliştirmede, ilgi alanları oluşturmada sorun yaşayabilir. Korkutma, 

tehdit sadece geçici olarak davranış değişikliği yaratır ve çözüm değildir. Tehdit etme birçok şekilde mey-

dana gelebilir. Örneğin, çocuk istenileni yapmazsa annenin veya babanın hastalanacağı, ya da polisin onu 

almaya geleceği gibi. 

 

Destekleyici ve Güvenilir Tutum: 

Bu tür ebeveyn tutumunda, anne-baba çocuğunu destekler ama sınırlarını da çizmeyi ihmal etmez.  

Ebeveyn çocukla iletişime açıktır, onun görüşlerini dinler ve geri bildirimde bulunur. Çocuğuna sevgiyi 

esirgemeden ona sınırlarını öğretir, davranışlarının olumlu-olumsuz ne gibi sonuçlar doğuracağını anlatır.  

Örneğin, makasla oynarken direkt elinden çekmek yerine elini kesebileceğini söylemesi ve onu kendisinin 

bırakmasını sağlamak gibi. 

Destekleyici tutumda, aile çocuğa yakınlık ve ilgi gösterir (dinlerken yüzüne bakmak, hoşlanacağı etkin-

liklerde aktif rol oynamak gibi). Bu tutuma sahip ebeveynler; “Bugün ne giymek istersin?” gibi karar  

verebileceği konularda kararı çocuğa bırakırlar. Böylece çocuk kendini önemsenmiş ve söz sahibi olarak 

hisseder. Çocuk hata yaptığında veya istemediği bir sonuçla karşılaştığında ise bir daha aynı durumla  

karşılaşmaması için neler yapabileceğini anne-baba hep birlikte tartışır. Böyle bir ortamda yetişen çocuk 

sosyal açıdan özgüvenli, bilinçli ve yaptığının sorumluluğunu üstlenebilen bir birey olur. 

  

İhmalkar Tutum: 

Bu tutuma sahip ebeveynler kendi hayatlarıyla ilgilidir. Çocuğun duygu ve düşünceleri göz ardı edilir, 

umursanmaz. Çocuk anne-babasının ilgisine büyük gereksinim duyar. Çocuğun bağımsızlığının bir önemi 

yoktur. Çünkü çocuk doğruyu da yapsa yanlışı da yapsa herhangi bir tepki alamamaktadır. Kayıtsız bir 

tutum, saldırgan davranışları körükleyebilir. 

  

 



Aşırı Hoşgörülü Tutum: 

Bu yaklaşım içinde olan ebeveynler çocuklarının isteklerini kayıtsız şartsız yerine getirirler. Otoriter  

ebeveynin aksine, çocuğa hiçbir sınır çizmeyen, aşırı özgürlük tanınır. Kolaylıkla çocuklarına boyun eğen, 

durması gereken yeri ona belirtmeyen anne-babalar, görünürde çocuklarıyla ilgili gözükseler de çocukları 

üzerinde hiçbir kontrole sahip değillerdir ve gereğinden çok daha az beklentide bulunurlar. Bu gibi bir  

tutumla karşılaşan çocuk davranışlarının sorumluluğunu üstlenmekten kaçınabilir. Bu açıdan çocuğa  

gerekli sınırları çizmek yanlış bir davranışta bulunduğunda bunu ona kırmadan söylemek çok önemlidir. 

  

Aşırı Korumacı Tutum: 

Çocuğa gereğinden fazla kontrol ve özen gösterme anlamına gelir. 10 yaşında olmasına rağmen yemeğini 

tabağa annesinin koymasını, çantasını annesinin toplamasını bekleyen çocuklar bu tutuma örnek gösterile-

bilirler. Bu bebekleştirici yaklaşım çocuğun arkadaş ilişkilerini de olumsuz etkileyebilir ve yadırganmasına 

sebep olabilir. Çocuk bir arkadaşıyla sorun yaşadığında bunu onunla kendisi konuşmalı. Dışarıdan gelen 

bir müdahale çözüm olamayacağı gibi durumu daha da rahatsız edici bir boyuta taşıyabilir. Unutulmamalı-

dır ki kendisinin düşünüp çözüm üretiyor olması çocuğun sosyal gelişimi için çok önemlidir.  

  

Tutarsız ve Kararsız Tutum: 

Anne babanın bir davranışı bir kere onaylayıp başka bir zaman yermesi bu tutuma örnek olarak gösterilebi-

lir. Veya annenin bir şeye evet derken, babanın hayır demesi de bu tutumun içindedir. Tüm aile bireyleri-

nin genel sınırlar ve etik doğrular konusunda kararlı ve aynı onaylayıcı tutum içerisinde olmalıdırlar. Aksi 

takdirde çocuk, neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunu kavrayamaz ve kim onu onaylayacaksa ona yö-

nelir. Bir şeye hayır dendikten sonra geri adım atılmamalıdır. Yoksa çocuk, yanlış da yapsa her zaman 

ikinci bir şansının olabileceğine inanır, “Hayır” kavramının ne olduğunu anlayamaz. 

Öneriler; 

 Ona mantıklı gerekçeler sunun. Neyi neden yapmasını istemiyorsanız açıklayın ve kendini ifade et-

mesine şans tanıyın. Böylelikle çocuk aynı zamanda mantıklı çıkarımlar yapmayı da öğrenecektir.  

 Orta yolu bulmaya çalışın. Böylelikle çocuk her şeyin her zaman tam istediği şekilde olamayacağını 

öğrenirken aynı zamanda önemsenen, söz sahibi bir birey olarak hisseder.  

 Çocuğun başarı girişimleri, onu başaramadığında yeniden denemesini sağlamak ve motive etmek için 

desteklenmelidir. “Aferin! Çok güzel gidiyorsun. Bir daha dene.” gibi.  

 Bir şeyi başarması konusunda çok da gerçekçi olmayan bir beklenti içerisinde olmayın. Beklenti dü-

zeyiniz çocuğun kapasitesi ve bireysel özellikleri ile tutarlı olsun.  

 Esas almanız gereken nokta öyle bir çizgide bulunun ki çocuğunuz hem sizi yanında hissederek siz-

den destek bulsun, hem de kendini özgür hissedebilsin. 
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