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Öz 
Bu ara�tırma; okul öncesi dönem çocu�u olan babaların babalık rolü algıları ile e� destek düzeyleri 

arasındaki ili�kiyi incelemek amacıyla yapılmı�tır. Ara�tırmanın örneklemini, Ankara ilinde resmi ilkö�retim 
okullarının anasınıfları ile resmi ba�ımsız anaokullarına devam eden 48ay-60 ay ve üzeri 533 çocuk ve bu çocukların 
babaları olu�turmu�tur. Ara�tırma, tarama modelinin kullanıldı�ı betimsel bir ara�tırmadır. Ara�tırmada veri toplama 
araçları olarak “Genel Bilgi Formu”, “Babalık Rolü Algı Ölçe�i” ve “E� Destek Ölçe�i” kullanılmı�tır. Ara�tırma 
sonucunda, babaların hem babalık rolü algısının hem de e� destek düzeylerinin annelerin ö�renim durumu (p<0,01) 
ve mesleklerine (p<0,01) göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olu�turdu�u saptanmı�tır. Babaların babalık rolü 
algıları ile e� destek düzeyleri arasında ise pozitif ve anlamlı bir ili�ki oldu�u saptanmı�tır (p<0,01). 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Sosyal Destek, E� Deste�i, Babalık Rolü, Baba Çocuk. 
 
Abstract 
This research was carried out in an attempt to analyze the relationship between the perceptions of 

fatherhood role of the fathers who have children in preschool period and the spousal support levels. The sample of 
this research was comprised of the fathers of 533 children who are over 48-60 months of age that continue attending 
the kindergartens of public elementary schools along with the independent kindergartens. The research is a 
descriptive research in which screening model was used. In the research, ‘Personal Data Form’, ‘Fatherhood Role 
Perception Scale’ and ‘Spousal Support Scale’ were used as data collection tools. It was determined that both the 
perception of the fatherhood role of the fathers and the spousal support levels comprised a reasonable difference 
statistically according to the education level (p<0.01) and the occupations (p<0.01) of the mothers. It was determined 
that there is a positive relationship between the perceptions of fatherhood role of the fathers and the spousal support 
levels. (p<0.01).  
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1. G�R�� 
Aile içindeki ili�kilerin temelini anne ve babanın birbirlerine kar�ı gösterdikleri tutum ve davranı�lar 

olu�turmaktadır. E�lerin birbirlerine kar�ı sevgi ve anlayı�la sürdürdükleri karı koca ili�kisi, aile içi rol ve 
sorumlulukların payla�ılarak aile ortamının durumunu belirlemekte, bu ise do�rudan çocuklara 
yansımaktadır. Nitekim birbirinden ayrı ki�ilik özellikleri ile bir araya gelen e�lerin etkile�imlerinden do�an 
bu ili�ki, uyumlu ve payla�ıma dayalı oldu�u sürece çocukları olumlu yönde desteklemektedir. Aile 
içerisinde ya�anan huzursuzluk ve gerginlik ise, ba�ta çocuklar olmak üzere tüm aile fertlerini olumsuz 
yönde etkilemektedir (Erbek, Be�tepe, Akar, Eradamlar ve Alpkan, 2005:41; Linares, Heeren, Bronfman, 
Zuckerman, Augustyn ve Tronick, 2001; Oravecz, Koblinsky ve Randolp, 2008:196; Yörüko�lu, 1997:127).  

Ailenin temel liderleri olan anneyle babanın arasındaki ili�kinin sorunlu olması, mutlu bir aile 
olu�turulmasının önündeki en büyük etkendir. Anne ve babanın iyi ili�kiler içerisinde oldukları durumlarda 
ise birbirlerine sa�ladıkları destek ve etkile�im, aile içi rollerine de yansımaktadır. E�lerin ilk sorumlulu�u, 
saygı çerçevesi içerisinde bir ili�ki yürütmek olmakla birlikte, ikinci sorumlulu�u bu ili�kinin aile içersindeki 

                                                 
• Bu makale Didem Türko�lu tarafından hazırlanan, Doç.Dr. Gülümser Gültekin Akduman danı�manlı�ında yürütülen “Okul Öncesi 
Dönem Çocu�u Olan Babaların Babalık Rollerini Algılamaları �le E�lerinden Gördükleri Deste�in Çocuklarının Sosyal Beceri 
Düzeylerine Etkisinin �ncelenmesi” ba�lıklı yüksek lisans tezinden üretilmi�tir.  
** Ar�.Gör.,Gazi Üniversitesi, Gazi E�itim Fakültesi, �lkö�retim Bölümü, Okul Öncesi E�itimi ABD. 
**** Doç.Dr.,Gazi Üniversitesi, Gazi E�itim Fakültesi, �lkö�retim Bölümü, Okul Öncesi E�itimi ABD,  
 



rol payla�ımı ile çocuklar için örnek te�kil edecek bir model olmasını sa�lamaktır. Ancak günümüzde e�lerin 
aile içindeki rolleri payla�tı�ı ço�u ailede dahi babaların evle ilgili i�ler ve çocuk bakımı konusunda henüz 
yeterli derecede sorumlulu�u üstlerine almadıkları görülmektedir. Ço�u ailede halen babalar ne yapılması 
gerekti�i onlara açıkça ifade edilmedi�i sürece yapmaları gerekenleri yeterli bir �ekilde yapamamaktadır. 
Ço�u anne de e�ini sadece ev i�leri veya çocu�un bakımına yardım eden ki�i olarak tanımlamakta, asıl 
görevlerinin yardım etmenin aksine sorumlulu�u payla�mak oldu�unun farkına varamamaktadır (Coltrane, 
1996:175; Humphreys, 2003:23-28). Babanın çocu�un bakım ve e�itiminde sorumluluk üstlenmesi, çocu�uyla 
oyunlar oynaması ve çocu�unu ilgilendiren her durumda kararlara katılımı baba-çocuk ili�kisini do�rudan 
etkilemektedir. Di�er taraftan ise, babanın ailenin maddi ihtiyaçlarını kar�ılaması, e�i ile arasındaki ili�kinin 
doyum verici ve sa�lıklı olması ile hem babanın hem de annenin aileyi ilgilendiren konularda birbirlerine 
destek olarak ortak kararlara varmaları, baba-çocuk ili�kisini dolaylı olarak etkilemektedir (Amato, 1994; 
Güngörmü�, 2012:132; Paquette, 2004:203). 

Sosyal destek kavramı; aile ortamında günlük ya�am içerisinde kar�ıla�ılan sorunlarda, e�lerin 
problemlerin üstesinden gelebilme becerileri gösterebilmeleri ile evlilik ili�kisinin birbirini destekleyici ve 
doyum sa�layıcı nitelikte sürdürülebilmesi amacıyla, aile ve evlilik ili�kileri üzerindeki etkileri de incelenen 
çok boyutlu bir kavramdır. Bu tanımlama içerisinde sosyal destek; bireye ö�üt ve bilgi verme, duygusal 
destek sa�lama, maddi yardım, takdir etme, bireyin sorunlarla ba�a çıkmasına yardım etme ve bireye model 
olma biçiminde kategorize edilebilmektedir (Özbey, 2012:167; Yıldırım, 2004:19). Sosyal destek türleri be� 
ana kategori altında toplanabilmektedir: 

• Duygusal destek (Emotional support): �lgi, sevgi, güven duygularının iletilmesine, 
• Takdir deste�i (Esteem support): Ki�inin sorunları ve kusurlarıyla birlikte oldu�u gibi kabul edildi�i 

ve saygı duyuldu�unun belirtilmesine, 
• Maddi destek (Instrumental support): Maddi yardım, araç-gereç ve hizmet verilmesine, 
• Bilgisel destek (Informational support): Sorunların çözülmesini sa�layabilecek bilgilerin verilmesi ya 

da becerilerin ö�retilmesine, 
• Beraberlik deste�i (Social companionship): Bo� zamanların birlikte geçirilmesine dayanmaktadır 

(Cohen ve Wills, 1985:313). 
Ço�u kuramcı destek kavramının yalnızca “duygusal destek” boyutuna odaklanmı�tır. Duygusal 

destek özellikle evlilikte çok önemli bir destek boyutu olmakla birlikte bireye sa�lanan ilgi, alaka, sevgi, 
empati gibi davranı�ları ifade etmektedir (Cutrona, 1996:4).  Ancak sosyal destek kavramı yalnızca duygusal 
destek boyutunu içermekle kalmayıp farklı destek alanlarını da içerisinde barındıran çok boyutlu bir 
kavramdır. Xu ve Burleson (2001:537), duygusal destek boyutunun yanı sıra sosyal deste�in alt boyutlarının 
�u �ekilde kategorilendirildi�ini belirtmi�tir: 

• Duygusal Destek (Emotional support): Birey için endi�elenmek, ona dürüst ve empatik davranmak 
gibi duygusal ilgi göstermek. 

• Takdir Deste�i (Esteem support): Bireyi takdir edip onaylamak, kendisine de�er verildi�ini 
hissettirerek bireyin benlik kavramını desteklemek, 

• Sosyal A� Deste�i (Network Support): Bireyde aidiyet duygusu ifadeleriyle, sosyal a� ba�lantılarını 
olu�turmak. 

• Maddi Destek (Tangible Support): Bireye mal, e�ya ve benzeri gibi maddi destek sa�lamak. 
• Bilgi Deste�i (Informational support): Bireye bir durum ile ilgili ö�üt, bilgi, tavsiye gibi gerekli 

bilgiyi sunmak. 
E�lerin evlilik ba�ıyla ortak bir hayatı ya�amaya ba�ladıkları andan itibaren gereksinimlerini 

kar�ılayabilmek amacıyla, birbirlerinden sa�ladıkları sosyal destek, sa�lıklı bir aile ortamının temel 
belirleyicilerden olmaktadır. Bu aile ortamının olu�turulması ise, e�ler arasındaki ili�kinin sevgi ve saygı 
çerçevesi içerisinde, her �eyden önce e�lerin birbirlerine kar�ı destekleyici davranmalarıyla mümkün 
olabilmektedir. Sa�lıklı bir aile yapısının oldu�u ortamlarda ise, birbirlerine kar�ı destekleyici davranan 
e�ler, hem kendi ruh ve beden sa�lıklarını koruyabilmekte; hem de kendi çocuklarına kar�ı daha destekleyici 
davranarak, onların bütün halinde geli�melerine katkıda bulunabilmektedirler (Ça�, 2011:45; Yıldırım, 
2004:21). E�ler sorumlulukları birbirlerine yükledikleri durumlarda; birbirlerine hükmeden, kontrol eden, 
agresif, suçlayıcı davranı�lar sergileyen, birbirlerini manipüle etmeye çalı�an, ele�tirici, güvensiz ve huysuz 
özellikler sergileyen konuma gelmektedirler. Bu tür bir ili�ki ise e�lerin birbirlerinden uzakla�malarına ve 
evlilik hayatlarındaki problemlere neden olmaktadır. E�ler arasındaki bu tür sa�lıksız bir ili�ki; çocukların 
sosyal, duygusal ve fiziksel mutlulu�u açısından önemli bir engel olu�turmaktadır. Birbirlerinden yeterli 
derecede destek göremeyen e�lerin, evlilik ili�kilerinin ileriki dönemlerinde çatı�ma ya�amaları 
muhtemeledir. Ya�anan bu çatı�malara tanık olan çocuklar ise hem sosyal ve duygusal açıdan zarar 
görmekte hem de akademik hayatlarında problemler ya�amaktadırlar (Humphreys, 2002:32-46). Bu noktada 



hem baba-çocuk ili�kisinin desteklenmesi, hem de babaların babalık rolü ile sorumluluklara katılımında, 
e�lerinden algıladıkları destek önemli bir unsur olmaktadır. Ara�tırma babaların babalık rolü algısı ile 
e�lerinden gördükleri destek arasındaki ili�kiyi incelemek ve etkili olabilecek etmenleri ortaya koymak 
açısından önem ta�ımaktadır. 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 
Evren Ve Örneklem 
Bu çalı�ma, tarama modelinin kullanıldı�ı betimsel bir ara�tırmadır. Ara�tırmanın evrenini, 

Ankara’nın Çankaya, Mamak, Altında�, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Keçiören merkez ilçelerinde 
bulunan resmi ilkö�retim okullarının anasınıfları ile ba�ımsız anaokullarına devam eden 48ay-60 ay ve üzeri 
çocuklar (n=25478) ve babaları olu�turmaktadır.  

Ara�tırmanının örneklemini ise evrenden tesadüfi örnekleme metodu ile seçilen 533 çocuk ve bu 
çocukların babaları olu�turmaktadır. Ara�tırmaya katılan babaların e�lerinin %0,6’sı okur yazar de�il; %0,4’ü 
okur yazar; %21,6’sı ilkokul; %14,1’i ortaokul; %39,4’ü lise; %18,9’u önlisans veya lisans ve %1,9’u lisansüstü 
e�itim almı�tır. Babaların e�lerininin %74,7’si ev hanımı; %3,8’i serbest meslek çalı�anı; %14,4’ü kamu 
çalı�anı; %6,6’sı ise özel sektör çalı�anı oldu�u belirlenmi�tir. Ara�tırmaya katılan çocukların %0,6’sının anne 
babası 1-5 yıldır evli iken; %56,7’si 6-10 yıldır; %28,3’ü 11-15 yıldır; %10,5’i 16-20 yıldır ve %3,9’u 21 yıl ve 
üzeri süredir evlidir.  Ara�tırmaya katılan çocukların ailelerinin %24,0’ü tek çocu�a; %60,8’i 2 çocu�a; 
%13,9’u 3 çocu�a; %1,3’ü ise 4 ve daha fazla çocu�a sahiptir. 

Veri Toplama Araçları 
Ara�tırmada, babaların ve çocukların demografik özelliklerini belirleyebilmek için ara�tırmacılar 

tarafından geli�tirilen “Genel Bilgi Formu”; babaların babalık rolü algılarını ölçebilmek için “Babalık Rolü 
Algı Ölçe�i” ve çocukların sosyal becerilerini ölçebilmek için ise “Sosyal Beceri Ölçe�i” kullanılmı�tır. 
Genel Bilgi Formu: Genel bilgi formu babanın ya�ı, ö�renim durumu, e�lerin çalı�ma durumu, aile tipi ile 
babaların aile katılımı etkinliklerine katılma durumu bilgilerine yönelik maddeleri içermektedir. 
Babalık Rolü Algı Ölçe�i: Kuzucu tarafından geli�tirilmi� olan ölçek; hem bireysel, hem de grup halinde 
uygulanabilen, 5 dereceli Likert tipi bir ölçektir. Ölçekte babalık rolü algısı 14’ü olumlu, 11’i olumsuz olmak 
üzere toplam 25 ifade ile ölçülmektedir. Ölçek hem gençlere, hem de babalara uygulanabilecek �ekilde 
tasarlanmı�tır. Ölçekten alınan puanın yüksekli�i, babaların babalık rolü ile ilgili algısının yüksek oldu�unu 
göstermektedir (Kuzucu, 1999). Ölçe�in güvenirli�ine, test-tekrar test yöntemiyle bakılmı�tır. Güvenirlik 
çalı�ması için 30 baba belirlenmi� ve bu babalara ölçe�in son formu uygulanmı�tır. �lk uygulamanın 
yapıldı�ı tarihten 4 hafta sonra ikinci bir uygulama yapılmı�tır. Bu iki ölçüm arasıda elde edilen puanlar 
arasındaki ili�kiye, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı ile bakılmı�tır. Sonuçta, r= 0,60 (P<.05) 
düzeyinde ve manidar bir ili�kinin söz konusu oldu�u belirlenmi�tir. Güvenirlik çalı�ması olarak, ayrıca 
ölçe�in iç tutarlı�ına bakılmı� ve Cronbach Alfa Katsayısı .75 olarak hesaplanmı�tır. Söz konusu bulgular, 
ölçe�in güvenirli�ine ili�kin kanıt olarak sunulmaktadır. Geçerlilik konusundaki yapılan çalı�mada Kozan 
(1983)’ın do�ru cevap verme düzeyini belirleyen tekni�inden yararlanılmı�tır. Geçerlilik çalı�ması için 
seçilen 30 ki�ilik baba grubuna açık uçlu soru sorduktan sonra verilen BRAÖ ile birlikte sosyal be�enirlik 
ölçe�i de verilmi�tir. Babaların kendilerini be�enirli�i olan davranı�lar içinde görme ve gösterme e�ilimleri 
ölçülerek BRAÖ’nün geçerlili�ine bakılmı�tır. Bu amaç do�rultusunda, babaların BRAÖ’den aldıkları 
puanlar ile sosyal be�enirlik ölçe�inden aldıkları puanlar kar�ıla�tırılmı�tır. 30 ki�iye uygulandıktan sonra 
elde edilen korelasyon de�eri r= 0.30 bulunmu�tur. Bu da .05 düzeyinde anlamsız oldu�u için ölçe�in 
geçerlili�ine kanıt olarak dü�ünülebilir. Ayrıca bu sonuç, BRAÖ’nün sosyal be�enirlik faktöründen 
etkilenmedi�ini göstermektedir (Kuzucu, 1999). 
E� Destek Ölçe�i: “E� Destek Ölçe�i (EDÖ)”, algılanan e� destek düzeyini belirlemek üzere Yıldırım (2004) 
tarafından geli�tirilmi�tir. EDÖ toplamda 27 sorudan olu�an, 3’lü likert tipi derecelendirmeye sahip olan bir 
ölçektir. Bu ölçekten alınabilecek en yüksek puan 81, en dü�ük puan ise 27’dir. Bu ölçekten yüksek puan 
almak yüksek düzeyde e� deste�i algılıyor olmaya, dü�ük puan almak ise dü�ük düzeyde e� deste�i 
algılıyor olmaya i�aret etmektedir. EDÖ’nün geçerlik ve güvenirlik çalı�maları 131’i kadın, 117’si erkek 
olmak üzere 248 evli birey üzerinde yapılmı�tır. E�lerin ya�ları 29 ile 58 arasında de�i�mektedir. EDÖ’nün 
yapı geçerli�i temel bile�enler analizi ile incelenmi�tir. Analiz sonuçları EDÖ’nün duygusal destek, maddi 
yardım ve bilgi deste�i, takdir etme deste�i ve sosyal ilgi deste�i olmak üzere dört faktörlü oldu�unu ortaya 
koymaktadır. Ayrıca EDÖ ile Beck Depresyon Ölçe�i (BDÖ)-Türkçe Formu arasında anlamlı bir ili�ki 
bulunmu�tur (r=-.27). EDÖ’nün güvenirlik çalı�ması iki yolla hesaplanmı�tır: Birinci olarak, Cronbach Alfa 
katsayısı bulunmu�tur (Alpha= .95); ikincisi olarak ise, test-tekrar test güvenirlik katsayısı hesaplanmı�tır (r= 
.89) (Yıldırım, 2004:19). 
 



 
Verilerin Toplanması ve Analizi 
Ara�tırmada babaların ve e�lerinin demografik bilgilerini toplayabilmek amacıyla “Genel Bilgi 

Formu”, babaların babalık rolü algılarını ölçebilmek amacıyla “Babalık Rolü Algı Ölçe�i”, babaların e� 
destek algılarını ölçebilmek amacıyla “E� Destek Ölçe�i” babalar tarafından doldurulmu�tur. Ara�tırmada 
toplanan veriler SPSS 15.00 sürümü kullanılarak incelenmi�tir. Verilerin de�erlendirilmesinde Ba�ımsız 
Örneklemler �çin t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Korelasyon Katsayısı Önemlilik Testi kullanılmı�tır. 

3. BULGULAR 
Çalı�mada 533 baba ile görü�ülerek ve bu babaların 533 çocu�una ili�kin ö�retmenler tarafından 

formlar doldurulmu�, analizler yapılmı� ve bulgular tablolar halinde verilmi�tir. 
1. Babaların Babalık Rolü Algısına �li�kin Bulgular 
a. Babalık Rolü/ Annenin Ö�renim Durumu 

Tablo 1: Annelerin Ö�renim Durumuna Göre; Babaların Algıladıkları Babalık Rolüne �li�kin Puan Ortalamaları, Standart Sapmalar ve 
Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Anne ö�renim N X  
SS 

�lkokul ve altı 120 98,33 9,74 
Ortaokul 75 99,95 8,06 
Lise 210 102,11 9,40 
Önlisans ve üstü 111 107,04 8,57 
Toplam 516 101,98 9,60 
Varyans Bile�enleri Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplararası 4746,931 3 1582,310 18,988 ,000 
Gruplariçi 42666,790 512 83,334   
Toplam 47413,721 515    

 Tablo 1 incelendi�inde, babaların babalık rolü algısının, annelerin ö�renim düzeyine göre 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olu�turdu�u saptanmı�tır (F(3-515)=18,988, p<0,01). Farkın kayna�ını 
tespit etmek için yapılan Bonferroni testi sonuçlarına göre, farklılık önlisans ve üstü ö�renime sahip olan 
annelerden kaynaklanmaktadır. Puan ortalamaları inceledi�inde önlisans ve üstü ö�renim düzeyindeki 

e�lere sahip babaların puanlarının ( X =107,04); lise ( X =102,11), ortaokul ( X =99,95) ile ilkokul ve altı ( X
=98,33) ö�renim düzeyindeki e�lere sahip babalardan yüksek oldu�u, anne ö�renim düzeyi arttıkça 
babaların babalık rolü algısı puanlarının da arttı�ı dikkati çekmektedir. 

b. Babalık Rolü/Anne Meslek  
Tablo 2: Annelerin Mesleklerine Göre; Babaların Algıladıkları Babalık Rolüne �li�kin Puan Ortalamaları, Standart Sapmalar ve Varyans 

Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Anne meslek N X  
SS 

Ev hanımı 398 100,79 9,54 
Serbest meslek – özel  55 104,38 9,51 
Kamu çalı�anı 77 106,31 8,89 
Toplam 530 101,97 9,66 
Varyans Bile�enleri Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplararası 2321,848 2 1160,924 13,016 ,000 
Gruplariçi 47004,607 527 89,193   
Toplam 49326,455 529    

 

Tablo 2 incelendi�inde, babaların babalık rolü algılarının, annelerin mesleklerine göre istatistiksel 
açıdan anlamlı bir farklılık olu�turdu�u saptanmı�tır (F(2-527)=13,016, p<0,01). Farkın kayna�ını tespit etmek 
amacıyla yapılan Bonferroni testi sonuçlarına göre, e�leri ev hanımı olan babalarının babalık rolü algısı, 
e�leri serbest meslek–özel sektör ve kamu çalı�anı olanlara göre anlamlı düzeyde farklıdır. Puan ortalamaları 

incelendi�inde en yüksek puana e�i kamu çalı�anı ( X =106,31) olan babaların sahip oldu�u görülürken, 

e�leri serbest meslek-özel sektör ( X =104,38)  ve ev hanımı ( X =100,79) olan babaların daha dü�ük puanlar 
aldıkları görülmektedir. 

 

 

 



c. Babalık Rolü/ Evli Bulunulan Süre 
Tablo 3: Evli Bulunulan Süreye Göre; Babaların Algıladıkları Babalık Rolüne �li�kin Puan Ortalamaları, Standart Sapmalar ve Varyans 

Analizi (ANOVA) Sonuçları 
Evlilik süresi N X  

SS 

10 yıl ve altı 305 101,72 9,30 
11-15 yıl 151 101,68 10,35 
16 yıl ve üstü 77 103,52 9,50 
Toplam 533 101,97 9,64 
Varyans Bile�enleri Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplararası 216,744 2 108,372 1,167 ,312 
Gruplariçi 49223,713 530 92,875   
Toplam 49440,458 532    

Tablo 3 incelendi�inde, 16 yıl ve üstü (X=103,52) evli olan babaların puan ortalamalarının; 11-15 yıl 
(X=101,68) ile 10 yıl ve altı (X=101,72) süredir evli olan babalara göre yüksek oldu�u saptanmı�tır. Ancak 
yapılan varyans analizi sonuçları, babaların babalık rolü algılarının evlilik süresine göre anlamlı farklılık 
olu�turmadı�ını göstermi�tir (F(2-532)=1,167, p>0,05). 

d. Babalık Rolü/ Sahip Olunan Çocuk Sayısı 
Tablo 4: Sahip Olunan Çocuk Sayısına Göre; Babaların Algıladıkları Babalık Rolüne �li�kin Puan Ortalamaları, Standart Sapmalar ve 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 
Çocuk sayısı N X  

SS 

Tek çocuk 128 103,68 8,10 
2  324 101,45 10,25 
3 ve üstü 81 101,32 9,13 
Toplam 533 101,97 9,64 
Varyans Bile�enleri Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 

Gruplararası 494,631 2 247,315 2,678 ,070 
Gruplariçi 48945,827 530 92,351   
Toplam 49440,458 532    

Tablo 4 incelendi�inde, tek çocu�a sahip (X=103,68) olan babaların puan ortalamalarının iki 
(X=101,45) ile üç ve üstü (X=101,32) çocu�a sahip olan babalara göre yüksek oldu�u görülmektedir. Ancak 
yapılan varyans analizi sonuçları, babaların babalık rolü algılarının, sahip olunan çocuk sayısına göre 
anlamlı farklılık olu�turmadı�ını göstermektedir (F(2-532)=2,678, p>0,05). 

2. E� Destek Algısına �li�kin Bulgular 
a. E� Deste�i/Anne Ö�renim 

Tablo 5: Annenin Ö�renim Durumuna Göre Babaların Algıladıkları E� Deste�i ve Alt Boyutlarına �li�kin Puan Ortalamaları, Standart 
Sapmalar ve Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 
Anne ö�renim 

                        Babaların Algıladıkları E� Destek Puanları 

DD MYB TED S�D Genel 

N X SS X SS X SS X SS X SS 

�lkokul ve altı 120 24,02 3,13 19,47 1,75 21,29 2,46 7,35 1,24 72,13 7,56 

Ortaokul 75 23,97 3,18 19,09 2,03 20,87 3,06 7,21 1,36 71,15 8,49 

Lise 210 24,06 3,33 19,45 1,94 21,14 2,90 7,47 1,23 72,12 8,40 

Önlisans ve üstü 111 25,20 2,56 20,28 1,30 21,78 2,51 7,97 ,97 75,23 6,33 

Toplam 516 24,28 3,14 19,58 1,83 21,28 2,76 7,51 1,23 72,65 7,92 

Varyans Analizi Sonuçları Sd F p F p F p F p F p 

Gruplararası 3 4,109 0,01* 8,009 0,00** 1,985 0,12 7,798 0,00** 5,469 0,00** 

Gruplariçi 512           

Toplam 515           

 
*   p<0,05 
** p<0,01 



Tablo 5 incelendi�inde, annenin ö�renim durumuna göre babaların algıladıkları e� destek 
düzeylerinin, duygusal destek (DD F(3-515) =4,109, p<0,05), maddi yardım ve bilgi deste�i (MYB F(3-515)=8,009, 
p<0,01), sosyal ilgi deste�i (S�D F(3-515)=7,798, p<0,01) ile genel boyuta (F(3-515)=5,469, p<0,01) ili�kin puan 
ortalamalarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar olu�turdu�u saptanmı�tır. Farkın kayna�ını tespit 
etmek amacıyla yapılan Bonferroni testi sonuçlarına göre, duygusal destek boyutunda; ilkokul ve altı ile lise 
ö�renim düzeyindeki annelerin e�lerinin algıladıkları e� destek düzeylerinin önlisans ve üstü annelerin 
e�lerine göre; maddi yardım ve bilgi deste�i, sosyal ilgi deste�i ve ölçe�in genel boyutunda ise ilkokul ve 
daha altı, ortaokul ve lise ö�renim düzeyine sahip annelerin e�lerinin algıladıkları e� destek düzeylerinin 
önlisans ve üstü ö�renime sahip annelerin e�lerine göre anlamlı farklılık olu�turdu�u belirlenmi�tir. Puan 
ortalamaları incelendi�inde önlisans ve üstü ö�renim düzeyine sahip annelerin e�lerinin algıladıkları e� 
destek puanlarının; duygusal destek (DD X=25,20), maddi yardım ve bilgi deste�i (MYB X=20,28), takdir 
etme deste�i (TED X=21,78), sosyal ilgi deste�i (S�D X=7,97) ile ölçe�in genelinde (X=75,23) en yüksek 
düzeyde oldu�u görülmektedir.  

b. E� Deste�i/Anne Meslek 

Tablo 6: Annenin Mesle�ine Göre Babaların Algıladıkları E� Deste�i ve Alt Boyutlarına �li�kin Puan Ortalamaları, Standart Sapmalar ve 
Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 
Anne meslek 

 Babaların Algıladıkları E� Destek Puanları 

DD MYB TED S�D Genel 

N X SS X SS X SS X SS X SS 

Ev hanımı 398 24,16 3,25 19,48 1,88 21,21 2,85 7,40 1,27 72,25 8,23 

Serbest meslek-Özel sektör 55 24,36 3,25 19,64 1,97 21,31 2,62 7,85 1,15 73,16 8,23 

Kamu çalı�anı 77 24,79 2,60 20,12 1,39 21,55 2,54 7,83 ,97 74,29 6,38 

Toplam 530 24,28 3,17 19,59 1,84 21,27 2,78 7,51 1,23 72,64 8,01 

Varyans Analizi Sonuçları Sd F p F p F p F p F P 

Gruplararası 2 1,298 0,27 3,940 0,02* 0,478 0,62 6,505 0,00** 2,222 0,11 

Gruplariçi 527           

Toplam 529           

*   p<0,05 

** p<0,01 

Tablo 6 incelendi�inde, annelerin mesleklerine göre babaların algıladıkları e� destek düzeylerinin; 
maddi yardım ve bilgi deste�i (MYB F(2-529)=3,94, p<0,05)  ile sosyal ilgi deste�i (S�D F(2-529)=6,51, p<0,01) 
boyutlarına ili�kin puan ortalamalarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar olu�turdu�u saptanmı�tır. 
Bonferroni testi sonuçlarına göre, maddi yardım ve bilgi deste�i boyutunda, e�leri ev hanımı olan babaların 
algıladıkları e� destek düzeylerinin e�leri kamu çalı�anı olan babalara göre; sosyal ilgi deste�i boyutunda ise, 
e�leri ev hanımı olan babaların algıladıkları e� destek düzeylerinin e�leri serbest meslek – özel sektör ve 
kamu çalı�anı olan babalara göre anlamlı bir farklılık yarattı�ı saptanmı�tır. Puan ortalamaları 
incelendi�inde, e�leri kamu çalı�anı olan babaların e� destek puanlarının duygusal destek (DD X=24,79), 
maddi yardım ve bilgi deste�i (MYB X=20,12), takdir etme deste�i (TED X=21,55) ve ölçe�in genelinde 
(X=74,29) di�er gruplara göre yüksek oldu�u görülürken; sosyal ilgi deste�i (S�D X=7,85) boyutunda e�leri 
serbest meslek-özel sektör grubunda çalı�an babaların aldıkları puanın daha yüksek düzeyde oldu�u dikkat 
çekmektedir. 

 

 

 

 

 

 



c. E� Deste�i/ Evli Bulunulan Süre  
Tablo 7: Evli Bulunulan Süreye Göre Babaların Algıladıkları E� Deste�i ve Alt Boyutlarına �li�kin Puan Ortalamaları, Standart Sapmalar 

ve Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 
 
Evlilik süresi 

 Babaların Algıladıkları E� Destek Puanları 

DD MYB TED S�D Genel 

N X SS X SS X SS X SS X SS 

10 yıl ve altı 305 24,26 3,19 19,49 1,85 21,134 2,83 7,43 1,30 72,31 8,13 

11-15 yıl 151 24,55 2,91 19,81 1,76 21,54 2,74 7,63 1,08 73,54 7,53 

16 yıl ve üstü 77 23,58 3,62 19,44 2,00 21,130 2,72 7,52 1,26 71,68 8,68 

Toplam 533 24,25 3,19 19,57 1,85 21,25 2,79 7,50 1,24 72,57 8,06 

Varyans Analizi Sonuçları Sd F p F p F p F p F p 

Gruplararası 2 2,356 0,10 1,801 0,17 1,166 0,31 1,370 0,26 1,721 0,18 

Gruplariçi 530           

Toplam 532           

Tablo 7 incelendi�inde, 11-15 yıl süreyle evli bulunan babaların e� destek puan ortalamalarının 
duygusal destek (DD X=24,55), maddi yardım ve bilgi deste�i (MYB X=19,81), takdir etme deste�i (TED 
X=21,54), sosyal ilgi (S�D X=7,63) ve genel (X=73,54) ölçek boyutunda di�er gruptaki babalara göre yüksek 
oldu�u görülmektedir. Ancak yapılan varyans analizi sonuçları boyutların hiçbirinde, evli bulunulan süreye 
göre babaların algıladıkları e� destek düzeylerinin istatistiksel açıdan anlamlı olmadı�ını göstermektedir 
(p>0,05). 

d. E� Deste�i/ Sahip Olunan Çocuk Sayısı 
Tablo 8: Sahip Olunan Çocuk Sayısına Göre Babaların Algıladıkları E� Deste�i ve Alt Boyutlarına �li�kin Puan Ortalamaları, Standart 

Sapmalar ve Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 
 
Çocuk sayısı 

 Babaların Algıladıkları E� Destek Puanları 

DD MYB TED S�D Genel 

N X SS X SS X SS X SS X SS 

Tek çocuk 128 24,22 3,27 19,60 1,75 21,22 2,88 7,51 1,34 72,55 8,14 

�ki çocuk  324 24,16 3,26 19,54 1,91 21,20 2,83 7,47 1,24 72,37 8,24 

Üç ve üstü çocuk 81 24,64 2,73 19,65 1,81 21,51 2,51 7,58 1,07 73,38 7,21 

Toplam 533 24,25 3,19 19,57 1,85 21,25 2,79 7,50 1,24 72,57 8,06 

Varyans Analizi Sonuçları Sd F p F p F p F p F P 

Gruplararası 2 0,753 0,47 0,135 0,87 0,406 0,67 0,252 0,78 0,511 0,60 

Gruplariçi 530           

Toplam 532           

Tablo 8 incelendi�inde, 3 ve daha fazla çocu�a sahip babaların algıladıkları e� destek puan 
ortalamalarının duygusal destek (DD X=24,64), maddi yardım ve bilgi deste�i (MYB X=19,65), takdir etme 
deste�i (TED X=21,51), sosyal ilgi boyutu (S�D X=7,58) ile genel (X=73,38) puanlarının di�er gruptaki 
babalara göre yüksek oldu�u görülmektedir. Ancak yapılan varyans analizi sonuçları boyutların hiçbirinde, 
sahip olunan çocuk sayısına göre babaların algıladıkları e� destek düzeylerinin istatistiksel açıdan anlamlı 
bir farklılık olu�turmadı�ını göstermektedir (p>0,05). 

3. Babaların Babalık Rolü Algısı �le E� Destek Düzeyleri Arasındaki �li�kiye Yönelik Bulgular 
Tablo 9: Babaların Algıladıkları Babalık Rolleri �le E� Destek Boyutları Arasındaki Pearson Korelasyon Testi  Sonuçları 

De�i�kenler Duygusal Maddi  Takdir  Sosyal �lgi Toplam 
Babalık Rolü 
 

r     0,267**     0,326**     0,271**     0,292**   0,319** 

p 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

**p<0,01 



Tablo 9 incelendi�inde, babaların algıladıkları babalık rolleri ile e�lerinden gördükleri destek 
arasında anlamlı ili�kilerin oldu�u görülmektedir. Babaların algıladıkları babalık rollerinin, babaların 
e�lerinden gördükleri duygusal destek boyutu arasındaki ili�ki r=0,267 olarak belirlenmi�tir. Bu katsayı, 
anlamlı, pozitif ve dü�ük bir ili�kiyi i�aret etmektedir (p<0,01). 

Babaların algıladıkları babalık rollerinin, babaların e�lerinden gördükleri maddi yardım ve bilgi 
destek boyutu ile arasındaki ili�ki r=0,326 olarak belirlenmi�tir. Bu katsayı, anlamlı, pozitif ve orta düzey bir 
ili�kiyi i�aret etmektedir (p<0,01). 

Babaların algıladıkları babalık rollerinin, babaların e�lerinden gördükleri takdir etme destek boyutu 
ile arasındaki ili�ki r=0,271 olarak belirlenmi�tir. Bu katsayı, anlamlı, pozitif ve dü�ük bir ili�kiyi i�aret 
etmektedir (p<0,01).  

Babaların algıladıkları babalık rollerinin, babaların e�lerinden gördükleri sosyal ilgi destek boyutu 
ile arasındaki ili�ki r=0,292 olarak belirlenmi�tir. Bu katsayı, anlamlı, pozitif ve dü�ük bir ili�kiyi i�aret 
etmektedir (p<0,01).    

Babaların algıladıkları babalık rollerinin, babaların e�lerinden algıladıkları toplam e� destek puanları 
ile arasındaki ili�ki r=0,319 olarak belirlenmi�tir. Bu katsayı, anlamlı, pozitif ve orta düzey bir ili�kiyi i�aret 
etmektedir (p<0,01).     

4. TARTI�MA VE SONUÇ 
Ara�tırma bulguları sonucunda, babaların babalık rolü algısının, annelerin ö�renim durumuna göre 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olu�turdu�u saptanmı�tır (p<0,01). Farklılık önlisans ve üstü 
ö�renime sahip olan annelerden kaynaklanmakta, anne ö�renim düzeyi arttıkça babaların babalık rolü algısı 
puanlarının da arttı�ı dikkati çekmektedir. Aile yapısının ve rollerinin belirlenmesinde kadının e�itim 
düzeyi önemli bir rol oynamaktadır. E�itim düzeyi yükselen kadının aile içerisindeki rolünün, erkek egemen 
hiyerar�ik düzenden ziyade; payla�ımcı, doyumcu, e�itlikçi ve daha demokratik bir düzene do�ru de�i�ti�i 
görülmektedir. Nitekim e�itim düzeyi yükselen kadının para kazanma, ev dı�ında çalı�arak aile bütçesine 
ortak olma olasılı�ı da yükselmekte ve bunun bir sonucu olarak aile içerisinde annenin ve babanın 
sorumlulukları payla�ılmaktadır. Yapılan bir çalı�mada annenin e�itim düzeyinin yükselmesinin bir sonucu 
olarak; e�ine sa�ladı�ı deste�in arttı�ı, bu durumun da babaların babalık rolünü yerine getirmesi ve kendi 
baba algısını daha yüksek hissetmesini sa�layan bir unsur oldu�u belirtilmektedir (�mamo�lu, 1994:40). 

Annelerin ö�renim durumuna göre babaların algıladıkları e� destek düzeylerinin ise, duygusal 
destek (DD p<0,05), maddi yardım ve bilgi deste�i (MYB p<0,01), sosyal ilgi deste�i (p<0,01) ile genel 
boyuta (<0,01) ili�kin puan ortalamalarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar olu�turdu�u saptanmı�tır. 
Puan ortalamaları incelendi�inde; önlisans ve üstü ö�renim düzeyindeki e�lere sahip babaların algıladıkları 
duygusal destek, maddi yardım ve bilgi deste�i ve sosyal ilgi deste�i ile genel e� destek düzeyi, ö�renim 
düzeyi dü�ük e�e sahip babalardan yüksek oldu�u saptanmı�tır. Bu durum annenin ö�renim durumunun 
babanın e�inden algıladı�ı deste�i belirleyici önemli bir de�i�ken oldu�u sonucunu göstermektedir. E�itim 
durumu, insanların sosyal çevre ile etkile�imlerini belirleyen önemli etmenlerden biridir. Nitekim e�itim 
seviyesinin artması bireylerin bilgi ve becerilerini arttıraca�ı gibi, empati kurma, saygı gösterme, maddi 
destek sa�lama gibi i�birli�i ve payla�ım gerektiren becerileri de beraberinde getirmektedir. Bu durumun bir 
sonucu olarak ise e�ler arasında ili�ki sa�lıklı ve her iki tarafın da doyum sa�layaca�ı bir hale gelmektedir. 
�im�ek (2009), ö�renim durumu üniversite ve üstü olan annelerin duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi 
gösterme ve davranı� kontrolü boyutunda ö�renim düzeyi daha dü�ük olan annelere göre daha etkili 
oldukları sonucuna ula�mı�tır. Ara�tırma bulgusuyla paralellik gösteren bu sonuca göre annenin ö�renim 
düzeyinin artmasının, e�i ve ailesiyle olan ili�kilerini olumlu �ekilde etkiledi�ini dü�ündürmektedir. 
 Babaların babalık rolü algılarının, annelerin mesleklerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 
olu�turdu�u saptanmı�tır (p<0,01). E�leri ev hanımı olan babalarının babalık rolü algısı, e�leri serbest 
meslek–özel sektör ve kamu çalı�anı olanlara göre anlamlı düzeyde farklı olup; en yüksek puana e�i kamu 
çalı�anı olan babaların sahip oldu�u saptanmı�tır. E�leri çalı�mayan babaların aile içerisindeki rol 
da�ılımlarına bakıldı�ında, annenin çocu�un fiziksel ihtiyaçlarını ve bakımını kar�ılamaktan sorumlu olan 
ebeveyn, babanın ise ailenin maddi ihtiyaçlarını kar�ılama sorumlulu�unda olan ebeveyn rolünde oldu�u 
görülmektedir. Bu nedenle bu gruptaki babalar “babalık” rolüne gelenekselci yakla�makta ve en önemli 
görevlerinin ailesini geçindirmek için ihtiyaç duydu�u maddi gereksinimleri kar�ılamak oldu�unu 
dü�ünebilmektedirler. Nitekim Evans (1997), babaların babalık rolüne atfettikleri en önemli rolün ailenin 
maddi ihtiyaçlarını kar�ılamak oldu�unu belirtmi�tir. Özellikle annenin ev dı�ında ba�ka bir i�te 
çalı�maması, çocu�un bakımı ve e�itiminden öncelikli sorumlu ki�iyi anne haline getirebilmektedir. Bu 
durum da babaların babalık rolü algısını olumsuz etkileyebilmektedir. Ö�üt (1998), annenin ev dı�ında 
çalı�madı�ı ailelerin babalarının, çocuk bakımı ve aileyi ilgilendiren konularda karar almaya dair 
sorumlulukların payla�ıldı�ını dile getirdiklerini; ancak bu dü�üncelerinin gerçekteki davranı�larında 
gözlenmedi�ini belirtmi�tir. Annenin çalı�ıyor olması ile serbest meslek ve özel sektörde çalı�an annelere 



nazaran kamu çalı�anı olan annelerin ihtiyaç duyuldu�unda i� yerinden izin almakta güçlük ya�aması (Eker, 
1994), anne ve babanın her ikisinin de çalı�tı�ı ailelerde, babaya çocu�uyla ilgili dü�en sorumlulu�u 
arttırmaktadır. Yılmazçetin (2003), e�leri çalı�an babaların, çalı�mayanlara oranla çocuklarının hayatlarına 
daha fazla dahil oldukları sonucuna ula�mı�tır. DeLuccie (1996) ise, annelerin çalı�ma durumunun, 
babaların çocu�uyla ilgili sorumluluklarını belirleyen önemli de�i�kenlerden biri oldu�unu belirtirken; 4-12 
aylık bebe�i olan babalarla çalı�an Kuruçırak (2010), annelerin e�itim durumu ve i�inin babaların babalık 
rolünü etkileyen önemli de�i�kenlerden oldu�unu ifade etmi�tir. 

Annelerin mesleklerine göre babaların algıladıkları e� destek düzeylerinin ise; maddi yardım ve bilgi 
deste�i (MYB p<0,05)  ile sosyal ilgi deste�i (S�D p<0,01) boyutlarına ili�kin puan ortalamalarında 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar olu�turdu�u saptanmı�tır. E�leri kamu çalı�anı olan babaların maddi 
yardım ve bilgi deste�i düzeylerinin e�leri ev hanımı olan babalara nazaran daha yüksek oldu�u 
saptanmı�tır. Bu noktada e�leri çalı�mayan ailelerde ailenin geçiminden sorumlu olan ebeveynin baba 
olması, ev i�leriyle ilgili rollerin ise daha çok annenin sorumlulu�unda bulunması babanın e�inden maddi 
yardım deste�ini algılamasını önleyici etmen olarak göze çarpmaktadır. Sosyal ilgi deste�i boyutunda ise; 
kamu çalı�anı ve özel sektör-emekli meslek grubundaki e�e sahip babaların algıladı�ı deste�in, e�leri ev 
hanımı olan babalardan yüksek oldu�u görülmektedir. Bu bulgu e�leri çalı�an babaların e�lerinden aldıkları 
deste�i önemsediklerini ve e�lerin de bu gereklili�in farkında olarak yakla�ımda bulundukları sonucunu 
dü�ündürmektedir. Annenin ö�renim durumu ve e� deste�i arasındaki ili�kide oldu�u gibi, ö�renim düzeyi 
yükselen annenin i� olanakları ve imkanları da geni�lemekte, i� ya�amı içerisine girmesiyle ise duygu, 
dü�ünce ve bakı� açıları geni�lemektedir. Bu bulgu, annenin ö�renim durumunda oldu�u gibi mesleki 
durumunun da e�ine sa�ladı�ı deste�i belirleyici güçlü de�i�kenlerden oldu�u sonucunu desteklemektedir. 
Wood ve Repetti (2004:239), anne ve babanın her ikisinin de çalı�tı�ı ailelerdeki ebeveynlerin, i� ya�amında 
gerçekle�tirmek durumunda oldukları sorumluluklarının yanı sıra, çocu�un bakımı ve ev i�lerinin, 
payla�ılması gereken bir sorumluluk olarak ortaya çıktı�ını ifade etmi�lerdir. Bu nedenle bu ailelerdeki 
e�lerin, tek ebeveynin çalı�tı�ı ailelere nazaran ev içerisindeki dengeleri düzenlemek ve birbirlerine destek 
olmak ihtiyaçları daha da ön plana çıkmaktadır. 
 Evli bulunulan süreye göre; babaların algıladıkları babalık rolüne ili�kin istatistiksel açıdan anlamlı 
bir farklılık saptanmamı�tır (p>0,05). Ancak puan ortalamaları inceledi�inde,  16 yıl ve üstü süredir evli olan 
babaların babalık rolü algısının daha yüksek oldu�u dikkati çekmektedir. Di�er bir ifadeyle daha uzun süre 
evli bulunan babaların, babalık rolü algı puanları daha yüksektir. Bir aile olu�turmak üzere ortak amaçlar, 
beklentiler ve payla�ımlar çerçevesinde birlikteliklerini olu�turan e�ler, bir takım kurallar ve ilkeler 
çerçevesinde yeni bir düzene geçmektedirler. Bu yeni düzenin bir gere�i olarak e�lerden her birinin birbirine 
özveride bulunması ile destek ve yardımcı olması gerekmektedir. Nitekim özellikle yeni evlenen bireylerde, 
bir taraftan evlenmeden önceki alı�kanlıkları sürdürme e�ilimi di�er taraftan aile içi rolleri algılayarak 
evlilik düzenine ayak uydurma çabası kendini göstermektedir (�im�ek, 2009:10). Ara�tırma bulgusu; her ne 
kadar evli bulunan süre ile babaların algıladıkları babalık rolleri puanları arasında anlamlı bir farklılık 
olmadı�ını gösterse de, daha uzun süredir evli bulunan babaların babalık rolü algı puanlarının yüksek olu�u 
evlilik düzenine adaptasyonun bir sonucu olarak dü�ünülmektedir. 

Evli bulunulan süreye göre babaların algıladıkları e� deste�i ve alt boyutlarına ili�kin puan 
ortalamalarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmamı�tır (p>0,05). Ara�tırma bulgusuna göre, 
evlili�in süresi ne kadar olursa olsun babaların algıladıkları e� destek düzeylerinde anlamlı bir farklılık 
bulunamamı�tır. Bu durum babaların evlili�in ilk yıllarından ilerleyen yıllarına de�in, e�lerinden benzer 
düzeyde destek algılamaya ihtiyaçları oldu�u sonucunu dü�ündürmektedir. Evlilik ili�kisi içerisinde 
özellikle ilk yıllarda e�lerin birbirleriyle kurdukları yakın ve duygusal ili�kiler ile ba�layan süreçten sonra 
ilerleyen yıllarda sorumlulukların artması, çocuk yeti�tirme çabasına girilmesi ile maddi ihtiyaçların artması 
gibi etmenler, babaların e�lerinden bekledikleri deste�i de arttırabilmektedir. Evlilik sürelerine göre 
babaların e�lerinden algıladıkları e� destek puan ortalamaları incelendi�inde ise en yüksek puana 11-15 yıl 
süreyle evli bulunan babaların sahip oldu�u görülmektedir. Nitekim Özbey (2012)’in ara�tırma sonucuna 
göre de, 11-15 yıldır evli bulunan bireylerin evliliklerinin de daha düzene girdi�i bir süreç olarak 
dü�ünüldü�ünde, algıladıkları sosyal destek düzeyinin daha yüksek oldu�u ortaya çıkmı�tır. Bryant ve 
Conger (1999:437) ise, sosyal a� desteklerinden, e�ler arası sosyal ili�ki deste�inin, uzun süreli evlilik 
ili�kilerinde etkili oldu�unu belirtmi�tir. Ne duygusal örtü�me ne de ki�isel deste�in, evlilik ba�arısı 
üzerinde etkili olmadı�ı sonucuna ula�an ara�tırmacılar, uzun süreli romantik ili�kilerde sosyal deste�in 
önemini vurgulamı�lardır. Evlilik ba�arısını belirlemede sosyal deste�in, sosyal deste�i belirlemede ise 
evlilik ba�arısının önemini belirtmi�lerdir. 

Sahip olunan çocuk sayısına göre babaların babalık rolü algılarının istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılık olu�turmadı�ı saptanmı�tır (p>0,05). Aile olmanın temel gereklerinden birisi nesli devam ettirme 
ihtiyacıdır. Bu amaçla aileye katılan her yeni çocukla, aile içerisindeki düzen de yeniden �ekillenmektedir. 



Çocuk aile içerisindeki düzeni de�i�tirmekle birlikte aile içerisindeki ili�ki ve etkile�imleri de 
düzenlemektedir. Çocukların babaları üzerindeki etki algılarını inceleyen Daly, Ashbourne ve Brown 
(2009:68-70), çocukların, babalarının kendilerine ve çevrelerindeki di�er insanlara uyum sa�lamaları, de�er 
ve beklentilerini ortaya koyabilmelerini sa�lamakla birlikte e�leriyle olan ili�kilerini de etkiledi�ini 
belirtmi�tir. Çocu�un ilk toplumsal ili�kilerine temel olan aile, çocu�un ihtiyaçlarının öncelikli kar�ılandı�ı 
ortam olması bakımından ebeveynlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. �lk çocukta edinilen bilgi ve 
tecrübeler ise, ikinci ve sonraki çocuklar için bir temel olu�turmaktadır (�im�ek, 2009:9). Ara�tırma 
bulgusuna göre; babaların çocuk sayısına göre babalık rolünü algılamalarında anlamlı farklılık 
saptanmamakla birlikte tek çocu�a sahip babaların puanlarının daha yüksek oldu�u dikkati çekmektedir. Bu 
durum; çocuk sayısının artmasıyla birlikte, babaların çocuklarına ayırdı�ı zamanın azalmasından 
kaynaklanabilece�i gibi, ekonomik kaygıların ön plana çıkarak babaların babalık rollerini yerine 
getirmesindeki yeterliliklerini etkileyebilece�ini dü�ündürmektedir.  

Sahip olunan çocuk sayısına göre babaların algıladıkları e� deste�i ve alt boyutlarına ili�kin puan 
ortalamalarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık saptanmamı�tır (p>0,05). Bu durum ailenin kaç 
çocu�u olursa olsun babanın e�inden destek algılamaya ihtiyacı oldu�unu göstermektedir. Sosyal ve bireysel 
gerekçelere ba�lı olarak çocuk sahibi olmaya karar veren e�lerin, aile yapıları da çocukla birlikte 
de�i�mektedir. Çocu�un evlilik ya�amına getirdi�i doyum ve mutlulukla birlikte, e�lere yükledi�i 
sorumluluk da artmaktadır (Gazio�lu ��men, 2011:10-11). Dolayısı ile tek çocuklu ailelere nazaran 3 veya 
daha fazla çocu�a sahip olan ailelerde bu sorumluluk daha da üst noktalara ula�maktadır. Bu noktada 
babaların hem duygusal ve sosyal açıdan, hem de maddi yardım ve bilgi açısından e�lerinden daha fazla 
destek ihtiyacı içerisine girmesi olasıdır. Nitekim 3 ve daha fazla çocu�u olan babaların e� destek puan 
ortalamalarının, daha az sayıda çocu�u olan babalara göre yüksek olması bu dü�ünceyi destekler 
niteliktedir. 

Ara�tırma sonucuna göre, babaların babalık rolü algıları ile e�lerinden gördükleri duygusal destek 
(p<0,01), maddi yardım ve bilgi deste�i (p<0,01), takdir etme deste�i (p<0,01), sosyal ilgi deste�i (p<0,01) 
boyutları ile genel e� destek puanları arasında pozitif, anlamlı bir ili�ki bulunmaktadır (p<0,01). Di�er bir 
ifadeyle babaların e�lerinden gördükleri destek arttıkça babalık rolü algıları da artmaktadır. E�lerin evlilik 
ya�amı içerisinde birbirleriyle uyumlu ili�kiler yürüterek birbirlerine destek olmaları, aile içerisindeki 
rollerini daha sa�lıklı bir �ekilde yerine getirmelerinde de etkili olmaktadır. Ara�tırma bulgusuyla paralel 
olarak Engle ve Breaux (1994:32-33), babanın çocuk üzerindeki etkisinin e�iyle ya�adı�ı ili�kinin niteli�i ile 
e�inden sa�ladı�ı duygusal deste�e ba�lı oldu�unu belirtmi�tir. Bu ba�lamda evlilik ili�kisinin kalitesi hem 
baba-çocuk hem de anne-çocuk ili�kisini belirleyen önemli etmenlerdendir. Nitekim, e�i ile daha olumlu 
ili�kiler ya�ayan babaların, çocuklarının bakımına katılımı da daha muhtemeldir. Cox, Owen, Lewis, ve 
Henderson (1989:1021), e�leriyle yakın ili�kileri olan babaların çocuklarına ve bir baba olarak kendilerine 
olan tutumlarının daha olumlu oldu�unu belirtmi�lerdir. DeLuccie (1996), baba çocuk ili�kisi üzerine 
annelerin etkisini inceledi�i ara�tırmasında, anne deste�i ve çocu�un ya�ının babanın çocu�un bakımına 
katılımını belirleyen en güçlü de�i�kenler oldu�unu ifade etmi�tir. Daly, Ashbourne ve Brown (2009:63), 
çocu�un sa�lıklı geli�imi ile babanın babalık deneyimini etkili bir �ekilde gerçekle�tirebilmesinde, e�i ve 
sosyal çevresinden algıladı�ı sosyal destek unsurlarının belirleyici etkisi oldu�unu ifade ederken; Rosenberg 
ve Wilcox (2006:11), e�i ile iyi ili�kiler içerisinde olan babaların, çocuklarıyla geçirdikleri zaman ile ilgi ve 
bakım aktivitelerinin yanı sıra, çocukların sa�lıklı sosyal ve duygusal geli�iminin de bu durumdan olumlu 
etkilendi�ini belirtmi�tir. Belsky (1984:84), evlilik ili�kisinin ebeveynlik davranı�ı ile baba rolünün en önemli 
belirleyicilerinden biri oldu�unu belirtmi�tir. Juhari, Yaacob ve Talib (2013:224) de, evlilik kalitesinin 
babanın çocu�un hayatına katılımını belirleyen önemli bir etmen oldu�unu ifade etmi�tir. Evlilik 
ili�kisinden doyum sa�layan babaların, yalnızca e�leriyle de�il çocuklarıyla da olumlu etkile�imler içerisinde 
olma e�ilimi gösterdiklerini belirtmi�lerdir. 

Ara�tırma bulguları yapılmı� di�er ara�tırma sonuçlarıyla birlikte de�erlendirildi�inde, babaların 
babalık rolü algısı ile e�lerinden gördükleri destek arasında önemli bir ili�ki oldu�unu söyleyebilmek 
mümkündür. Bununla birlikte annelerin ö�renim durumu ve mesle�i, hem babaların babalık rolü algısını, 
hem de e�lerinden gördükleri deste�i etkileyen önemli de�i�kenler olarak saptanmı�tır. Annelerin evlilik 
ili�kisi içerisinde e�leriyle kurdukları uyumlu ve doyum sa�layıcı do�rudan ili�ki, babaların rol ve 
sorumlulukları ile baba-çocuk ili�kisini desteklemektedir. Bu noktada ara�tırma bulgusundan hareketle 
özellikle ö�renim durumu dü�ük anneler ile ev dı�ında herhangi bir i�te çalı�mayan annelerin; e�leriyle 
ili�kileri, aile içi rol da�ılımları, e� deste�i ve sosyal destek kaynakları gibi konularda uzman ki�ilerce 
desteklenmeleri, çe�itli yayın organları aracılı�ıyla bilinçlendirilmeleri, evlilik ili�kilerini içeren çe�itli 
kurslara katılımlarının te�vik edilmesi önerilmektedir.  

Bununla birlikte babaların da aile içi rol ve sorumlulukları konusunda desteklenmesi sa�lıklı bir 
ili�kinin yürütülmesinde önemli bir unsur olmaktadır. Ancak çalı�ma �artları, açılan çe�itli kurslara kalıp 



yargılar nedeni ile önyargılarla yakla�ılması, kurs ücretlerinin yüksek olması gibi pek çok sosyokültürel 
etmenler babaların bilinçlendirilmelerinin önünde birer engel olmaktadır. Bu nedenle öncelikle toplumsal 
yargıların önüne geçebilmek amacıyla, yazılı ve görsel medyaya büyük görevler dü�mektedir. Farklı 
sosyokültürel yapıdaki pek çok aileye ula�abilmede, oldukça avantajlı olan bu kurulu�lar aracılı�ıyla evlilik 
ili�kilerindeki kadın ve erkek e�itli�i, rol ve sorumluluk payla�ımı, ileti�im, empati, yardımla�ma, payla�ma 
gibi konularda destek olunmalıdır.  

Bu ara�tırma babaların babalık rolü algısı ile e� destek düzeyleri arasındaki ili�kiyi incelemek 
amacıyla yapılmı�tır. Ara�tırmanın farklı örneklemler üzerinde, farklı metodolojik yakla�ımlarla 
incelenmesi; e� deste�i ile ili�kili olabilece�i dü�ünülen evlilik uyumu, evlilik ili�kileri, evlilik çatı�malarının 
farklı de�i�kenler açısından incelenmesi önerilebilir. 
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