
 

Tutum, yaşantı ve deneyimler sonucu oluşan, 

ilgili olduğu nesne ve durumlara karşı bireyin 

davranışları üzerinde yönlendirici veya 

dinamik bir etkiye sahip ruhsal ve sinirsel 

yönden hazır olma durumudur.  

Ana-babanın tutumu, gelişmekte olan çocuğa 

örnek model oluşturarak çocuğun benzer 

tutumları sergilemesine neden olur. Ana-

babaların çocuklarına yönelttikleri tutumun 

sağlıklı olması, büyük ölçüde onların kendi 

içlerinde barışık, kararlı, dengeli, huzurlu ve 

birbirlerine karşı sevgi ve saygılı olmalarına 

bağlıdır.  

ANNE-BABA TUTUMLARI 

Ailede katı bir disiplin anlayışı ve 
anlayışsız, hoşgörüsüz, katı ve baskıcı bir 
tutum vardır. 
Çocuk, anne babanın kurallarını yerine 
getirme çabasında olduğu için kendini 
ifade edemez. Ailenin belirlediği kurallar 
ve sınırlar içinde çocukların kendine 
özgü yapıları adeta yok sayılır. Çocuktan 
ailenin kuralarına koşulsuz uyulması 
beklenir. Bütün kontrol anne ve 
babadadır. 

OTORİTER TUTUM  

Çocuğun, sürekli eleştirildiğinden dolayı 
çekingen davranışlar göstermesi kaçınıl-
mazdır; hatta yanlış yapma kaygısıyla hiç-
bir şey yapamaz hâle de gelebilir. Aşağılık 
ve suçluluk duyguları gelişebilir. Özgüven 
ve ‘olumlu benlik imajı’ geliştirmesi zor-
dur.  

 Bu tutumu benimseyen anne babalar      
çocuklarını akademik, sosyal,    sanatsal,   
sportif her alanda kusursuz olmasını  
beklerler. Çocuktan beklentiler yaşının ve   
kapasitesinin üzerindedir. Çocuğun   
arkadaşlarının seçimi de aileye aittir. 
Çocuk   devamlı anne babanın yarattığı 
kalıba uymak   zorundadır. 
 
 Mükemmeliyetçi bir ailede yetişen 
çocukların kendilerine güvenleri yoktur. 
Başarısızlığı uğradıklarında kolayca hayal 
kırıklığı yaşarlar. Yanlış yapmaktan 
korkarlar. 

MÜKEMMELİYETÇİ 

TUTUM  



Bu ailelerde çocuğun yaptığı bir davranış 
bazen çok sert bir tepki alabilirken, 
bazen de çok olumlu 
karşılanabilmektedir. Tutarsız anne 
babanın iki çocuğuna karşı farklı tutumu 
ya da anne babanın kendi eğitim 
tarzlarındaki farklı tutumları çocukları 
olumsuz yönde etkileyebilir. 
Tutarsız tutumlar, çocuğun 
davranışlarına rehberlik edecek dengeli 
değer yargılarının oluşumunu güçleştirir. 

TUTARSIZ TUTUM  

Tutarsız bir ailede yetişen çocuklar bir 
davranışın kimi zaman ödüllendirilmesi 
kimi zaman da cezalandırılması çocukta 
cezanın anlamı ve suçun niteliği hakkında 
kuşkular uyanmasına neden olduğundan 
ne zaman, nerede, ne yapacağını bilemez-
ler. Kendi görüş ve düşüncelerini aktara-
mazlar. 

Çocuğun davranışları karşısında ilgisiz ve 
vurdumduymaz davranışlar sergileyen anne 
babalardır. Bu tip aileler için çocuğun varlığı 
ile yokluğu belli değildir. Bu gruba giren anne 
babalar genellikle hoşgörü ile boş vermeyi 
birbirine karıştırmaktadırlar. 
  

İlgisiz ve kayıtsız bir ailede yetişen çocuklar 
dikkat çekmek için etrafına zarar verebilirler. 
İnsanlarla ilişki kuramamaları sonucu sosyal 
gelişmelerinde gecikme ve saldırganlık 
görülebilir. 

İLGİSİZ VE KAYITSIZ 

TUTUM 

 
Çocuk merkezli bu tür ailelerde, çocuğun yaptığı 
her şey hoş görülür ve çocuk aşırı özgür bırakılır. 
Çocuğa neyi yapıp neyi yapmaması gerektiği 
anlatılmaz. Hiçbir zaman kesin kurallar 
belirtilmez. Çocuk kendisine zarar verebilecek 
davranışlarda bile etkili denetimden uzaktır, 
uyarılmaz. 
Aşırı hoşgörülü bir ailede yetişen çocuklar bir süre 
sonra anne babasını denetim altına alır, onları 
tehdit ederler. Dedikleri olmayınca da tehditlerini 
uygularlar. 
Eleştiriye açık olmadıkları için kendilerini 
geliştiremezler. 

AŞIRI HOŞGÖRÜLÜ 

TUTUM   



En sağlıklı anne baba tutumudur. Sevgi, 
saygı, huzur, güven ve şeffaflık olan 
ailede çocuk tüm yönleriyle kabul edilir. 
Anne baba davranışları ile çocuğa uygun 
birer model, çok iyi rehberdir. Çocuğa 
yol gösterir ama alacağı kararlar 
konusunda serbest bırakır. Ona bir çok 
alternatif sunulur ama seçim çocuğa 
aittir.   

DEMOKRATİK TUTUM  

Demokratik ve güven verici bir ortamda 
yetişen çocuk, kendine ve çevresine saygı-
lı, sınırları bilen, yaratıcı, fikirlere saygı 
duyan, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilen, 
kişilik ve davranışları açısından dengeli, 
sorumluluk duyguları gelişmiş, hoşgörülü, 
arkadaş canlısı, duygusal ve sosyal açıdan 
dengeli ve mutlu bir birey olarak yetişir. 

Çocuk ailenin ilgi odağı olmuş, 
merkezi hâline gelmiştir. Anne-
baba kendini, kendi ihtiyaçlarını 
görmezden gelmeye ve her şey 
çocuğa göre şekillenmeye 
başlar. Karşılaşacağı tüm 
zorlukları anne-baba onun adına 
aşar.  
Aşırı koruyucu tutumla büyüyen 
çocuk anne-babasına bağımlıdır 
ve bağımlı bir kişilik geliştirir, 
bağımsız hareket etmekte, 
kendi fikirleri olup olmadığını 
fark etmekte, inisiyatif almakta 
zorlanır.  

AŞIRI KORUYUCU 

TUTUM 


