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Erken Dönemde Anneye Bağlanma ile Duygusal Zeka, 

Sürekli Kaygı ve Kimlik Oluşumu ile İlgili İlişkilerin 

Araştırılması 

Erken ebeveyn-çocuk ilişkisi, davranış ve gelişimin çeşitli yönleriyle ilişkilendirilmiştir. 

Düşük düzeyde anne bakımı ve yüksek düzeyde anne aşırı korumasının bireylerde sürekli kaygı 

düzeylerini artırdığı gösterilmiş olmasına rağmen, şimdiye kadar bilinen hiçbir çalışma anne 

bakımının ve aşırı korumanın bireylerde duygusal zeka ve kimlik işlevlerindeki rolünü 

araştırmamıştır. Bu çalışmada, duygusal zeka, süregelen kaygı, kimlik fonksiyonları 18-28 

yaşları arasında değişen 30 erkek ve 82 kadın olmak üzere 112 kişiden ilgili ölçeklerden elde 

edilen veriler toplanarak araştırılmıştır. Grup karşılaştırmalarından elde edilen sonuçlar, 

duygusal zeka düzeyleri ile kimliğin yapısı, uyum ve hedef alt boyutlarının düşük anne bakımı 

gören gruplarda, yüksek anne bakımı gören gruplara göre bozulduğunu ortaya koymuştur. 

Ancak annenin aşırı koruyucu tutumu duygusal zekayı ve kimlik oluşumunu bozmamıştır. 

Sonuç olarak, annenin aşırı koruması değil, düşük anne bakımı duygusal zeka ve kimlik 

gelişimindeki bozulma ile ilişkilidir. 

Anahtar Kelimeler: Anne bakımı, aşırı korumacı anne, sürekli kaygı, duygusal zeka 

 

Low Mother Care but not Mother Overprotection Associated with Impairments in 

Emotional Intelligence and Identity Formation 
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https://psikolig.com/mother-care-but-not-mother-overprotection-associated-with-

impairments-in-emotional-intelligence-and-identity-formation/ 

 

 

Bu Eğitimde Kullanılan Ölçekler ve Özellikleri 

1. Parental Binding Instrument (PBI; Parker et al., 1979) 

Türkçesi Ana Babaya Bağlanma Ölçeği olarak bilinen bu ölçeğin anne ve baba formu 

bulunmaktadır. Bu çalışmada anneye bağlanma araştırılacağı için ölçeğin anne kısmı ile ilgili 

sorular kullanılmıştır. PBI aynı soruları içeren iki ölçekten oluşmaktadır. Her ölçekte 0 (çok 

farklı) ile 3 (çok benzer) arasında değişen Likert tipi puanlamaya sahip 25 madde 

bulunmaktadır. 2, 3, 4, 7, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25 numaralı maddeler ters puanlanır. Her 

iki ölçek de çocuklukta algılanan temel ebeveyn stilleri ile ilgili olan bakımı ve aşırı korumayı 

ölçer. 16 yaşın üzerindeki yetişkinler, ebeveynlerini 16 yıl boyunca nasıl hatırladıklarına göre 

PBI'yi tamamlar. Orjinal PBI (Parker et al., 1979) ve Tükçe PBI (Kapçı et al., 2009) geçerliliği 

ve güvenilirliği oldukça yüksek bir ölçektir. Daha önce yapılan bir çalışmada bakım ile ilgili 

sorular için Cronbach α katsayısı .797 ve aşırı koruma ile ilgili sorular için ise Cronbach α 

katsayısı .720 olarak bulunmuştur (Klimidis et al., 1992). Cronbach α katsayısının ne anlama 

geldiğini ilerleyen derslerde konuşacağız. Bu örnek çalışmada PBI ölçeğinin soruları Parker ve 

diğ. (1979) çalışmasından Türkçe’ye çevrilmiştir. Gerçek psikoloji araştırmalarında Türkçe’de 

valide olmuş ve güvenilirliği test edilmiş ölçeklerin kullanılması beklenmektedir.  

PBI Ölçeği Alt Boyutları Karşılık Gelen Sorular 

Bakım Alt Boyutu 5, 17, 6, 12, 1, 11, 14r, 4r, 2r, 24r, 18r, 16r 

https://psikolig.com/mother-care-but-not-mother-overprotection-associated-with-impairments-in-emotional-intelligence-and-identity-formation/
https://psikolig.com/mother-care-but-not-mother-overprotection-associated-with-impairments-in-emotional-intelligence-and-identity-formation/
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Koruma Alt Boyutu 9, 23, 13, 19, 8, 20, 10, 15r, 7r, 3r, 21r, 25r, 

22r 

R: reverse (ters) skorlanmış maddeler 

 

 

2. State Trait Anxiety Inventory-II (STAI-T) 

Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri'nin (STAI-T) Türkçe versiyonunda, sürekli kaygı 

düzeylerini değerlendirmek için 20 madde (soru sayısı 20'den 40'a kadar) bulunmaktadır. Tüm 

maddeler 1'den (neredeyse hiçbir zaman) 4'e (neredeyse her zaman) 4 puanlık bir ölçekte 

derecelendirilir. Daha yüksek puanlar, daha yüksek sürekli kaygı seviyelerini gösterir. Ölçek 

tek boyutludur. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları .86 ile .95 arasında değişmektedir (Spielberger 

et al., 2010). 21, 26, 27, 30, 33, 36 ve 39 numaralı maddeler ters puanlanmıştır. Bu çalışmada, 

STAI-T'nin Türkçe versiyonu kullanılmıştır (Mevlüt & Varol, 2004).  

3. Functions of Identity Scale (FIS; Serafini & Adams, 2002) 

Türkçesi Kimlik İşlevleri Ölçeği olarak bilinen bu ölçeğin amacı bireylerde kimlik oluşumunu 

değerlendirmektir. Orjinal FIS 22 maddeden oluşmaktadır, ancak 1. ve 4. sorular çalışmanın 

geçerliliğini ve güvenilirliğini bozduğu için çalışmadan çıkarılmıştır. FIS 20 maddeden oluşan 

ve 1'den (hiçbir zaman) 5'e (her zaman) kadar puanlanan Likert tipi bir ölçektir. FIS’in alt 

boyutları yapı, gelecek, uyum ve hedef, kontrol olmak üzere dört farklı boyut içeriyordu. FIS 

boyutlarında iç tutarlılık yapı için .844, uyumlu hedefler için .796, gelecek için .796 ve kontrol 

için .654 olarak bulunmuştur. Bu örnek çalışmada FIS ölçeğinin soruları Serafini ve Adams 

(2002) makalesinden Türkçe’ye çevrilmiştir.  

FIS Ölçeği Alt Boyutları Karşılık Gelen Sorular 
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Yapı Alt Boyutu 14, 10, 18, 6, 17, 2 

Uyum ve Hedef Alt Boyutu 3, 8, 21, 15, 9, 20 

Gelecek Alt Boyutu 11, 16, 19, 7 

Kontrol Alt Boyutu 22, 5, 12, 13 

 

4. Schutte’s Emotional Intelligence Scale (SEIS; Schutte et al., 
1998) 

 

Schutte’nin Duygusal Zeka Ölçeği (SEIS) 33 maddeden oluşmaktadır. SEIS, 1'den (kesinlikle 

katılmıyorum) 5'e (kesinlikle katılıyorum) kadar puanlanan Likert tipi bir ölçektir. 5, 28 ve 33 

numaralı maddeler ters puanlanmıştır. Güvenilirliği gösteren iç tutarlılık analizi, 33 maddelik 

ölçek için cronbach α'nın 0.90 olduğunu göstermiştir. Önceki bir çalışmada, SEIS maddelerini 

benlik içindeki duyguların değerlendirilmesi (AES), diğerlerindeki duyguların 

değerlendirilmesi (AEO), duygusal ifade (EE), benliğin duygusal düzenlemesi (ERS), 

başkalarının duygusal düzenlemesi (ERO) ve problem çözmede duyguların kullanımı (UEPS) 

dahil olmak üzere altı farklı kategoriye ayırmıştır (Gignac et al., 2005). Bu çalışmada SEIS'in 

orjinal versiyonu Türkçe’ye çevrilmiştir. 

SEIS Ölçeği Alt Boyutları Karşılık Gelen Sorular 

Benlik İçindeki Duyguların 

Değerlendirilmesi Alt Boyutu (AES) 

9, 22  

Diğerlerindeki Duyguların 

Değerlendirilmesi Alt Boyutu (AEO) 

5r, 15, 18, 25, 29, 32, 33r 

Duygusal İfade Alt Boyutu (EE) 11, 1  

Benliğin Duygusal Düzenlenmesi Alt 

Boyutu (ERS) 

10, 3, 23, 14, 12, 28r, 2, 31 
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Başkalarının Duygusal Düzenlenmesi 

(ERO) 

4, 13, 16, 24, 30 

Problem Çözmede Duyguların Kullanımı 

(UEPS) 

17, 27, 7, 20 

R: reverse (ters) skorlanmış maddeler 



Anonim olarak topladığımız veriler sadece araştırma amaçlı kullanılacaktır.
Çalışmaya katılmakla gönüllülüğünüzü onaylamaktasınız. Yardımlarınız için teşekkür ederiz.

Çok fazla Orta derecede Az Hiç 

Bana yumuşakça ve
arkadaşça konuştu

Bana ihtiyacım
olduğunda yardım
etmedi

Hoşlandığım şeyleri
yapmama izin verdi

Bana duygusal olarak
soğuk durdu

Sorun ve endişelerimi
anlıyor göründü

Bana karşı sevgi
doluydu

Kendi kararlarımı
vermemden hoşlandı

Büyümeme müsade
etmedi

Yaptıklarımı kontrol
etmeye çalıştı

Özel alanıma girdi

Benimle konuşmaktan
keyif aldı

Sıklıkla bana gülümsedi

Bana bebek gibi
davrandı

İstediğim şeyleri anlıyor
gibi gözükmedi

Kararları benim adıma
aldı

Bana istenmeyen biri
olduğumu hissettirdi

Üzgün olduğumda beni
daha iyi hissettirdi

Benimle çok
konuşmadı

1. Aşağıdaki ölçek ebeveynlerin farklı davranışlarını göstermektedir. İlk 16 yaşınıza kadar, annenizin
size olan davranışları ile ilgili uygun olan cevabı işaretleyiniz.

*

PBI



Benim kendisine
bağımlı olmam için
çabaladı

O yanımda
olmadığında kendime
bakamayacak gibi
hissettirdi

Bana istediğim kadar
özgürlük verdi

Dışarı çıkmama sıklıkla
müsade etti

Bana karşı fazla
koruyucuydu

Bana övgü göstermedi

İstediğim gibi
giyinmeme müsade etti

Çok fazla Orta derecede Az Hiç 

2. Yaşınız

3. Cinsiyetiniz*

Erkek

Kadın

4. Şu anki kümülatif ortalamanız 4 üzerinden kaçtır?*

Hemen hemen hiçbir
zaman Bazen Çok zaman Hemen her zaman

Genellikle keyfim
yerindedir

Genellikle çabuk
yorulurum

Genellikle kolay
ağlarım

Başkaları kadar mutlu
olmak isterim

Çabuk karar
veremediğim için
fırsatları kaçırırım

Kendimi dinlenmiş
hissediyorum

5. Aşağıdaki sorular için uygun olan şıkkı seçiniz*

STAI-T



Genellikle sakin,
kendine hakim ve
soğukkanlıyım

Güçlüklerin
yenemeyeceğim kadar
biriktiğini hissederim

Önemsiz şeyler
hakkında endişelenirim

Genellikle mutluyum

Herşeyi ciddiye alır ve
endişelenirim

Genellikle kendime
güvenim yoktur

Genellikle kendimi
emniyette hissederim

Sıkıntılı ve güç
durumlarla
karşılaşmaktan
kaçınırım

Genellikle kendimi
hüzünlü hissederim

Genellikle hayatımdan
memnunum

Olur olmaz düşünceler
beni rahatsız eder

Hayal kırıklıklarını
öylesine ciddiye alırım
ki hiç unutamam

Aklı başında ve kararlı
bir insanım

Son zamanlarda
kafama takılan konular
beni tedirgin ediyor

Hemen hemen hiçbir
zaman Bazen Çok zaman Hemen her zaman

Kesinlikle
katılmıyorum Katılmıyorum

Ne katılıyorum ne
katılmıyorum Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Kişisel sorunlarımı
başkalarıyla ne zaman
konuşacağımı biliyorum

Engellerle
karşılaştığımda, benzer
engellerle karşılaştığım
günleri hatırlarım ve
onların üstesinden
gelirim

6. Aşağıdaki sorular için size en uygun olanı seçiniz*

SSEI



Denediğim şeylerin
çoğunda iyi yapacağımı
umuyorum

Diğer insanlar bana
güvenmeyi kolay
buluyor

Diğer insanların sözel
olmayan mesajlarını
anlamakta
zorlanıyorum

Hayatımın önemli
olaylarından bazıları,
neyin önemli olduğunu
yeniden
değerlendirmeme
sebep olur

Ruh halim değiştiğinde
yeni olasılıklar
görüyorum

Duygularım yaşamaya
değer verdiğim
şeylerden biri

Duygularımı
deneyimledikçe onların
farkına varıyorum

İyi şeyler olmasını
bekliyorum

Duygularımı
başkalarıyla
paylaşmayı severim

Olumlu bir duygu
yaşadığımda, bunu
nasıl sürdüreceğimi
biliyorum

Başkalarını
eğlendirmek için
etkinlikler düzenlerim

Beni mutlu eden
faaliyetler ararım

Başkalarına
gönderdiğim sözel
olmayan mesajların
farkındayım

Kendimi başkaları
üzerinde iyi izlenim
yaratacak şekilde
sunarım

Kesinlikle
katılmıyorum Katılmıyorum

Ne katılıyorum ne
katılmıyorum Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum



Olumlu bir ruh
halindeyken, sorunları
çözmek benim için
kolaydır

Yüz ifadelerine
bakarak, insanların
yaşadığı duyguları
anlıyorum

Duygularımın neden
değiştiğini biliyorum

Olumlu bir ruh
halindeyken, yeni
fikirler bulabiliyorum

Duygularım üzerinde
kontrol sahibi olurum

Duygularımı tecrübe
ettiğim gibi kolayca
tanıyorum

Üstlendiğim görevlerde
iyi bir sonuç olacağını
hayal ederek kendimi
motive ederim

İyi bir şeyler
yaptıklarında
başkalarına iltifat
ediyorum

Diğer kişilerin
gönderdiği sözel
olmayan mesajların
farkındayım

Başka bir kişi bana
hayatında önemli bir
olaydan
bahsettiğinde, bu olayı
kendim yaşamış gibi
hissederim

Duygularda bir
değişiklik hissettiğimde,
yeni fikirler bulmaya
eğilimliyim

Bir meydan okuma ile
karşı karşıya
olduğumda, pes
ediyorum çünkü
başarısız olacağına
inanıyorum

Diğer insanların ne
hissettiklerini onlara
bakarak
anlayabiliyorum

Kesinlikle
katılmıyorum Katılmıyorum

Ne katılıyorum ne
katılmıyorum Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum



Diğer insanlar üzgün
olduğunda onlara
yardımcı oluyorum

Kendimi engellerin
karşısında denemeye
devam etmek için
iyi ruh halimi
kullanıyorum

İnsanların seslerinin
tonunu dinleyerek nasıl
hissettiklerini
anlatabilirim

İnsanların bazı
durumlarda neden
böyle hissetiklerini
anlamak zor

Kesinlikle
katılmıyorum Katılmıyorum

Ne katılıyorum ne
katılmıyorum Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum Katılmıyorum

Ne katılıyorum ne
katılmıyorum Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Ne yapabileceğimi
öğrenmek ne olacağım
hakkında karar
vermenin temelini
oluşturur

Değerlerim ve
inançlarım hayatımda
yaptığım taahhütlerle
tutarlıdır

Hedef odaklı bir kişiyim

Değerlerim ve
inançlarım kim olduğum
hakkında çok şey
yansıtır

Ebeveynlerimin
isteklerini uygun
olduğumu görüyorum

Kendim bildiğim
hakkında eminim

Önümde somut bir
gelecek duygusu yok

Hedefler belirlemeye ve
daha sonra
gerçekleşmelerini
sağlamaya çalışıyorum.

Başkalarından
etkilenmeme rağmen,
kendi
kararlarımı uygularım

7. Aşağıdaki sorularda sizin için en uygun olanı işaretleyiniz*
FIS



Kim olduğumu kabul
ederim

Gelecekte nerede
olacağım hakkında
kararsızım

Diğerlerinin değer ve
inançlarını pasif olarak
kabul eder gibi
görünürüm

Normal davranış
standartlarına uymayı
tercih ederim ancak
kendimi ifade etmek
için sınırları zorlarım

Bir güne kadar tutarlı
bir benlik hissine sahip
olduğumu
hissediyorum

Değerlerim ve
inançlarım kim
olduğumun
yansımasıdır

Geleceğin beni nereye
götüreceği hakkında hiç
fikrim yok

Değerlerim ve
inançlarımın
eylemlerimle uyumlu
olduğuna inanıyorum

Kendimle ve kimliğimle
bir barış duygusu
hissediyorum

Kendi başıma inşa
ettiğim net yaşam
hedeflerim yok

Değerlerimin ve
inançların, kendimi
olduğumu anladığım
kişi ile tutarlı olduğunu
kabul ediyorum

Öz-motivasyon, kendi
kendime duyumuma
dayanarak, benim
güçlü yanlarından
biridir

Yaşamım ailemin
değerlerinin beni
belirlemesiyle
anlamlanır

 
Kesinlikle

katılmıyorum Katılmıyorum
Ne katılıyorum ne

katılmıyorum Katılıyorum
Kesinlikle

katılıyorum



8. Şu an üniversitede okuyan öğrenci misiniz

Evet

Hayır
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