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Öz

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Aile içinde ebeveynin, çocukların gelişimleri üzerinde önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Ebeveynin
çocuğa sağladığı destek ve çocuk üzerindeki kontrolü ebeveynliğin önemli boyutları olarak görülmektedir.
Dolayısıyla çocukluk dönemi, olumsuz bilişsel yapının gelişimine yol açan etmenlerin araştırılması açısından
kritik bir dönem olarak kabul edilmektedir. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, algılanan ebeveyn
psikolojik kontrolünün çocukların otomatik düşünceleri üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmaktır.
Bu amaçla 7–16 yaş arasındaki (n=82) katılımcılara Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği, Psikolojik
Kontrol Ölçeği ve Sosyo Demografik Bilgi Formu uygulanmıştır. Araştırmada algılanan ebeveyn psikolojik
kontrolünün, çocuklarda olumsuz otomatik düşüncelerin gelişimini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç olarak, algılanan ebeveyn psikolojik kontrolü arttıkça çocukların olumsuz otomatik düşünceleri de
artmaktadır. BDT kuramının temel varsayımlarından birisi olumsuz otomatik düşüncelerin psikopatolojilerin
gelişiminde temel bir role sahip olduğudur. Bu çalışmanın sonuçlarından yola çıkılarak erken dönemde
psikopatoloji gelişimine neden olan faktörlerin önlenmesine yönelik yaklaşımlar geliştirilebilir.
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Abstract
The Effect of Perceived Psychological Control on the Automatic Thoughts of Children
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Parents within the family system have been known to have profound effects on the development of
their children. The parent’s support and control provided to the child are seen as important aspects of
parenting with major impacts, so the early childhood phase is known as a critical period in terms of
investigating the factors that lead to the development of negative cognitive structure. The main purpose
of this study is to investigate whether perceived parental psychological control has an effect on children’s
automatic thoughts. For this purpose, the Children’s Automatic Thoughts Scale, Psychological Control
Scale and Socio-Demographical Information Form have been applied to participants between the ages
of 7–16 (n=82). The study demonstrated that the perceived parental psychological control predicted the
development of negative automatic thoughts in children. As a result, as the perceived parental psychological
control increases, the negative automatic thoughts of children also increase. One of the fundamental
assumptions of CBT is that negative automatic thoughts play a fundamental role in the development of
psychopathological cases. Based on the results of this study, new approaches can be developed to prevent
the factors that cause psychopathology development in early phases of childhood.
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GİRİŞ
Aile, çocukların karakter gelişimi ve davranışları üzerinde etkisi olan ekonomik, sosyal
ve kültürel bir yapıdır ve anne babaların çocukları üzerinde yarattıkları etki psikoloji
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biliminde araştırmaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Ebeveyn olmak, çocuğun davranışlarının yönlendirilmesinde bir arada ya da tek olarak yürütülen davranışların tamamını içerir (Alizadeh, 2011).
Ebeveyn davranışları; ebeveyn desteği ve ebeveyn kontrolü olarak iki boyutta ele alınmaktadır ve bu ebeveynliğin
önemli iki boyutunun da çocuğun yaşamında önemli etkileri olduğu, ancak çocuk üzerinde yarattıkları etkiler bakımından farklılaştıkları yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur (Lamborn ve Felbab, 2003). Ebeveyn desteği,
çocuğu hem duygusal hem de fiziksel yönden ihtiyaçlarını
karşılayan özellikleri içerdiği için, çocuk üzerinde önemli
etkiler yaratarak, çocuğun gelişimini olumlu yönde destekler niteliktedir. Ebeveyn kontrolünün ise çocuk üzerinde etkileri daha karmaşık ve farklılaşan bir yapıya sahiptir.
Ebeveyn kontrolü; sevginin esirgenmesi, suçluluk yükleme ve utanç yükleme gibi çocuklar üzerinde olumsuz
etkiler oluşturabilecek stratejilerden, denetleme ve izleme
gibi etkilerinin olumlu gösterildiği stratejilere kadar uzanan oldukça kapsamlı ve çok boyutlu bir kavramdır (Tepe
ve Sayıl, 2012). Ebeveyn kontrolüne ilişkin ilk kavramsallaştırma, Schaefer’ın öncülük ettiği çalışmalarla birlikte
başlamaktadır. Schaefer (1965), ebeveyn kontrolünü, çocukların ruhsal durumunu etkileyen ana etkenlerden biri
olarak gösterir. Ebeveyn kontrol yöntemlerinin ayrımlaştırılmasında önemli katkısı olan Barber (1996), ebeveyn
kontrolünü, davranışsal kontrol ve psikolojik kontrol olmak üzere farklı iki yapı olarak ele almaktadır. Davranışsal
kontrol, aile içi kurallar ve sosyal normlar çerçevesinde,
davranışları düzene sokma ve denetim altına alma amacıyla yapılan girişimlerdir (Barber, 1996). Pomerantz ve
Wang’e (2009) göre, davranışsal kontrol ebeveynin çocuğuna rehberlik etmesi, onu izlemesi ve bazı kurallar koymasıdır. Çocuğun, sosyal uyumunu sağlamak amacıyla,
arkadaşlarıyla bir arada olma ve onlara katılımı gibi etkinlikleri, çalışma faaliyetlerini düzenleme, uygun davranış
için gereken kuralları çocuğa öğretme ve çocuğu izleme,
davranışsal kontrol uygulamalarına örnektir (Dishion
ve Mcmahon, 1998; Stattin ve Kerr, 2000). Davranışsal
kontrolün en önemli belirleyicisi gösterilen (Barber, 1996)
izleme (monitoring), çocuğun davranışlarını, yaptıklarını
ve bulunduğu yerleri denetlemek ve çocuğu takip etmek
şeklinde açıklanmaktadır (Dishion ve McMahon, 1998).
İzleme niteliğinde olan davranışsal kontrolün, çocuk ve
ergenlerde olumlu davranış gelişimini artırdığı, olumsuz
davranış gelişimini azalttığı gösterilmektedir (Steinberg,
Elmen ve Mounts, 1989; Barber, 1996; Fletcher, Steinberg

ve Sellers, 1999; Barber ve Harmon, 2002). Ebeveynleri
tarafından hem okulda hem de okul dışında izlenen, arkadaşlarıyla nasıl zaman geçirdiği bilinen çocukların diğerlerine göre akademik başarıları daha yüksektir (Brown
ve ark., 1993; Clark, 1993; Muller, 1993; Spera, 2005).
Schaefer’a (1965b) göre psikolojik kontrol; çocuğun yaptıklarının, psikolojik yöntemlerle örtük bir şekilde kontrol
etmeye yönelik, çocuğun bağımsız bir birey olmasına imkan tanımayan, ebeveyn davranışlarıdır. Çocuklarına psikolojik kontrol uygulayan anne babalar; aşırı korumacı,
sahiplenici, yönlendirici, zorla karışan, çocukları üzerinde
suçluluk duygusu yaratarak kontrol etmeye çalışan kişilerdir (Schaefer, 1965). Barber, psikolojik kontrolü, negatif
duygu yüklü ifadeler, eleştiriler, utandırma, hayal kırıklığına uğratma, aşırı kişisel kontrol sağlayarak sahiplenme
ve koruma yoluyla ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişkinin
yönlendirilmesi ve istismar edilmesi şeklinde açıklamaktadır. Barber’e göre, bir ebeveynlik boyutu olan kontrolün, olumsuz biçimidir (Özden, 2013). Psikolojik kontrol,
çocuğun kendisini ifade etme becerisini ve otonomisini
baskılayan ebeveyn yaklaşımı olarak da tanımlanmaktadır
(Baumrind, 1965; Maccoby ve Martin, 1983). Olsen ve ⊗
(2002), yürüttükleri kültürler arası çalışmalarda psikolojik
kontrolün dört boyutunun olduğunu belirlemişlerdir. Bu
boyutlar çocuğa saldırı, değişken duygusal tepkiler, suçluluk yaratma ve sevgi yoksunluğudur. Bowlby’e (1980)
göre, ebeveynleri ile çocuk arasında oluşan bağlanma
temsili, çocukların akran ilişkilerine de taşınabilmektedir.
Psikolojik kontrolün, aile ile çocuk arasında güvensiz bağ
oluşmasıyla ilişkili olduğu (Kurt, Sayıl ve Tepe, 2013), çocukların akranlarıyla olan yakınlıklarını da olumsuz etkilediği görülmüştür (Soenens ve Vansteenkiste, 2010).
Çocuğun psikososyal gelişimi, benlik saygısı, kendini ifade
edebilme becerisi, ebeveyn tutumuyla ilişkilidir (Steinberg
ve ark., 1989). Ebeveyn tarafından uygulanan psikolojik
kontrolün, çocuğun gelişimi aşamasında okul başarısızlığı,
içedönüklük, çökkün duygu durum, yeme bozukluğu gibi
içselleştirilmiş problemler, agresyon ya da antisosyal davranışlar gibi dışsallaştırma problemlerine (Saygılı, 2014)
neden olabileceği belirtilmektedir. Psikolojik kontrolün
suçluluk duygusu, bağımlılık, pasif agresif tutum, yabancılaşma, sosyal olarak izole olma, edilgen olma özellikleriyle ve depresif duygu durumla ilişkili olduğu, (Hauser,
1991; Allen, Hauser, Eickholt, Bell ve O’Conner, 1994),
depresyon gibi içselleştirme sorunlarında, pozitif ve daha
güçlü bir etkiye sahip olduğu gösterilmektedir (Sayıl ve
Kındap, 2010).
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Bilişsel yapı, erken çocukluk yıllarından itibaren birçok
faktöre bağlı olarak gelişir. Olumsuz bilişsel yapının gelişiminde, istenmeyen olumsuz olayların etkili olduğu,
(Karakaya ve ark., 2007) bilinmektedir. Bilişsel yapıdaki
en önemli farklılıklar 12 yaşından önce meydana gelir
ve yaş büyüdükçe bu yapıdaki değişim de azalmaktadır.
Çocukluk döneminde iyileştirilmediğinde, ergenlikte
ve yetişkinlikte önemli derecede görülmeye devam eden
problemlerin olması (Keller ve ark., 1992; Rutter, 1989),
sağlıklı ruhsal gelişim için çocukluk döneminin önemini
göstermektedir. Psikopatoloji, kişinin kendisini, dünyasını
ve geleceğini yanlış algılaması, önyargılı biçimde olumsuz
değerlendirmesidir (Beck, 1967). Psikopatoloji, asıl olarak
çocukluk döneminde yapılanan yanlış algılama, değerlendirme ve düşünmeye dayanmaktadır.
Bilişsel davranışçı terapi kuramının temel varsayımlarından birisi olumsuz otomatik düşüncelerin psikopatoloji
gelişiminde önemli bir role sahip olduğudur. Otomatik
düşünceler, bilişsel yapının içeriğinde yer alan ve bilişsel,
biyolojik ve çevresel faktörlerin etkileşimleri sonucunda
oluşan önemli bir parçasıdır. Çocukluk ve ergenlikte,
duygusal adaptasyonun bir dizi sosyal, çevresel, biyolojik ve bilişsel faktörlerden etkilendiğini ve bu faktörlerin zaman içerisinde birbirlerini ne şekilde etkiledikleri
anlaşıldığı ölçüde psikopatoloji ve tedavisine yönelik
kavrayışın da gelişeceği (Reınecke, Dattilio ve Freeman,
2015), vurgulanmaktadır. Buradan hareketle, otomatik
düşüncelerin oluşumunda algılanan ebeveyn psikolojik
kontrolünün rolü ve etkisinin ne olduğu anlaşıldığında,
duygusal ve davranışsal sorunların başlamasında ve sürdürülmesinde etkili olan bilişlerin ortaya çıkarılması da
sağlanabilir.
Çocukluk ve ergenlik dönemindeki problemlerin ortadan
kaldırılması, bunun yanı sıra yetişkin dönemindeki işlevselliğin arttırılması ve problemlerin daha sonra tekrarlanmasının önüne geçilmesi için psikolojik sorunların mümkün olduğunca erken tespit edilmesi, tedavi edilmesi ve
böylece önlenmesi önemlidir (Ford, Goodman ve Meltzer
1999).
Bu bilgiler ışığında çalışmanın hipotezi; erken çocukluk
döneminden itibaren ebeveynden algılanan psikolojik
kontrolün çocukların otomatik düşünceleri üzerinde etkilerinin olabileceği öngörüsüdür. Türkiye alan yazınında, şimdiye kadar yapılan çalışmalarda algılanan ebeveyn
psikolojik kontrolünün çocukların otomatik düşünceleri
üzerine etkisini araştıran bir çalışmaya henüz rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı; çocukların ebeveynlerinden

algıladıkları psikolojik kontrolün, onların otomatik
düşünceleri üzerinde etkisinin olup olmadığını incelemek ve aralarındaki ilişkinin ne yönde olduğunu ortaya
çıkarmaktır.

YÖNTEM
Örneklem: Bu araştırmanın evrenini bir üniversite hastanesinin çocuk hastalıkları polikliniğine gelen 7–16 yaş
arasındaki çocuk ve ergenler oluşturmaktadır. Örneklemin
evreni temsil edebilmesi için çocukta ve ergende ölçek doldurmayı engelleyecek düzeyde fiziksel veya zihinsel engelinin bulunmaması gözetilmiştir. Örneklem grubu, cinsiyet
ayrımı yapılmaksızın, ebeveyniyle birlikte çocuk hastalıkları polikliniğine başvuru yapan, gönüllü katılımcıların
yer aldığı 82 çocuk ve ergenden oluşmaktadır.

Veri Toplama Araçları
Sosyo Demografik Bilgi Formu: Katılımcı ebeveynlerin
çocuk ile bağı, yaş, öğrenim düzeyi, çalışma durumu, aile
yapısı, aylık gelir, psikiyatrik hastalık bilgileri ve çocukların cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, kaçıncı çocuk, psikiyatrik
bozukluk durumu, psikiyatrik bozukluk için ilaç kullanımı, kronik hastalık durumu, kronik hastalık için ilaç
kullanımı bilgilerinden oluşan Sosyo Demografik Bilgi
Formu yer almaktadır.
Psikolojik Kontrol Ölçeği: Barber (1996) tarafından 16
madde olarak geliştirilen, Olsen vd. (2002) tarafından
16 madde daha eklenerek 32 maddeye çıkarılan, Harma
(2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak güvenirlik ve
geçerlik çalışmaları yapılan “Psikolojik Kontrol Ölçeği–
Ergen Öz-Değerlendirme Formu” yer almaktadır. Bu ölçekle anne (A formu) ve/veya babadan (B formu) algılanan
psikolojik kontrolü ölçmek mümkündür. Ölçek dörtlü likert tipinde (1: hayır, 2: evet, bazen, 3: evet, çoğu zaman,
4: evet, her zaman) 16 madde “suçluluk yükleme” (m5, 6,
7, 11, 12, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31) ve 16
madde “sevginin esirgenmesi” (1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14,
15, 17, 19, 20, 22, 30, 32) olmak üzere iki alt boyuttan
oluşmaktadır. Ölçeğin orijinal ve Türkçe versiyonlarında
kesme puanı belirtilmemiştir. Her iki boyutta da puanın
yüksekliği ergenlerin ebeveynlerinden psikolojik olarak
kontrol edici davranış algısının yüksekliğini ifade eder. Bu
çalışmada ölçeğin geneli için Cronbach Alpha katsayısı
0,88; “suçluluk yükleme” alt boyutu için 0,85; “sevginin
esirgenmesi” alt boyutu için 0,80 olarak hesaplanmıştır.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2021

Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği: Schniering ve
Rapee (2002) tarafından geliştirilen ve Ergin (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği
bulunmaktadır. Ölçek beşli likert tipinde (0: hiçbir zaman,
4: her zaman) 40 madde ve her biri 10 maddeden oluşan
“fiziksel tehdit” (m4, 7, 9, 12, 16, 20, 24, 33, 36, 39),
“sosyal tehdit” (m1, 6, 8, 14, 18, 21, 25, 29, 31,32), “kişisel başarısızlık” (m3, 11, 13, 17, 23, 26, 28, 30, 34, 38),
“düşmanlık” (m2, 5, 10, 15, 19, 22, 27, 35, 37, 40) olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Değerlendirme
toplam puan üzerinden yapılmaktadır. Ölçeğin geneli ve
alt boyutlardan alınan puanların yüksekliği, olumsuz otomatik düşüncelerin yüksekliğini ifade etmektedir. Ölçeğin
kesme puanı belirtilmemiştir. Bu çalışmada ölçeğin geneli
için Cronbach Alpha katsayısı 0,93; “fiziksel tehdit” alt
boyutu için 0,88; “sosyal tehdit” alt boyutu için 0,90; “kişisel başarısızlık” alt boyutu için 0,91; “düşmanlık” alt boyutu için 0,82 olarak hesaplanmıştır.

İşlem
Araştırmada kullanılan ölçekler, bir üniversite hastanesinin
çocuk hastalıkları polikliniğine gelen 7–16 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlere uygulanmıştır. Araştırma için gerekli
izinler yetkili makamlardan alınmıştır (Sayı: B.08,6. YÖK.
2. ÜS.0,05,0,06/2017/46). Kullanılan ölçekler, polikliniğe gelen çocuk, ergen ve ebeveynlerine doldurulmak üzere
bizzat araştırmacı tarafından verilmiştir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde SPSS 15,0 programı kullanılmıştır.
Katılımcıların demografik özellikleri frekans ve yüzdeler
ile; ölçek ve alt boyutlarına ait ortalama, standart sapma
ve çarpıklık değerleri betimsel istatistikler tablosunda
gösterilmiştir. Ölçek puanlarının normallik sınamasında
Çarpıklık (Skewness) katsayısı kullanılmıştır. Sürekli bir
değişkenden elde edilen puanların normal dağılım özelliğinde kullanılan çarpıklık katsayısının (Skewness) ±1 sınırları içinde kalması puanların normal dağılımdan önemli bir sapma göstermediği şeklinde yorumlanabilir. Normal
dağılım göstermeyen puanlar uygun dönüşümleri (karekök, logaritmik, inverse) yapılıp normal dağılımı sağlanarak parametrik testler kullanılabilir (Büyüköztürk, 2011).
Normal dağılım göstermeyen boyut puanları için karekök
ve logaritmik dönüşümler yapılarak karşılaştırma ve ilişki
analizlerinde parametrik testler kullanılmıştır. Ölçek ve alt
boyut puanlarının aile bağı, ebeveyn çalışma durumu, aile
yapısı, aylık geliri, psikiyatrik bozukluk durumu, çocuğun

kardeşler arasındaki sırası, cinsiyeti değişkenlerine göre
karşılaştırmalarda bağımsız iki örneklem t testi; ebeveynin
yaşı, öğrenim düzeyi, çocuğun yaşı, çocuk sayısı değişkenlerine göre karşılaştırmalarda ANOVA (MANOVA) testinden yararlanılmıştır. MANOVA testi, bir yada daha çok
faktöre göre oluşan grupların birden fazla bağımlı değişken bakımından anlamlı farklılık gösterip göstermediğini
test etmek amacıyla kullanılır. Gruplar üç ya da daha fazla
olması durumunda post-hoc çoklu karşılaştırma testlerinin kullanılması gerekebilir (Büyüköztürk, 2011:137). Bu
çalışmada post– hoc testi olarak Bonferroni düzeltmesinden yararlanılmıştır. Çocukların psikolojik kontrol algısı ile otomatik düşünceleri arasındaki ilişki için Pearson
korelasyon analizi kullanılmıştır. Çocukların psikolojik
kontrol algısının otomatik düşünceleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 alınmış
olup korelasyon analizinde korelasyon katsayısı 0,20’nin
üzerinde olduğunda anlamlılık düzeyi 0,10 olarak kabul
edilmiştir.

BULGULAR
Araştırmaya katılan çocukların %43,9’u kız, %56,1’i erkektir. Çocukların %23,2’si 8–9 yaş, %39’u 10–11 yaş,
%20,7’si 12–13 yaş aralığında, %17,1’i 14 yaş ve üzerindedir. Çocukların %29,3’ü tek çocuk, %62,2’si iki kardeş,
%8,5’i üç ve daha fazla kardeştir. Çocukların %62,2’si
ailede ilk çocuk, %37,8’i ikinci ve sonraki çocuktur.
Çocukların 4’ünde psikiyatrik bozukluk bulunmakta
olup hiçbiri psikiyatrik bozukluk için ilaç kullanmamaktadır. Çocukların 4’ünde kronik hastalık bulunmakta
olup 3’ü kronik hastalığı için düzenli ilaç kullanmaktadır.
Örneklemin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo
1’de sunulmuştur.
Çocukların psikolojik kontrol ölçeği toplam puanı
52,00±13,11 olarak bulunmuştur. Alınabilecek en düşük
(32) ve en yüksek (128) puanlar dikkate alındığında çocukların psikolojik kontrol algısının “nadiren” düzeyinde
olduğu söylenebilir (32–56: nadiren, 57–80: bazen; 81–
104: çoğu zaman; 105–128: her zaman). Alt boyutların en
düşük (16) ve en yüksek (64) puanları dikkate alındığında suçluluk yükleme algı puanının (29,21±8,66) “bazen”,
sevginin esirgenmesi algı puanının (22,79±6,12) “nadiren”
düzeyinde olduğu söylenebilir (16–28: nadiren, 28,1–40:
bazen; 40,1–52: çoğu zaman; 52,1–64: her zaman).
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Tablo 1: Çocukların demografik özelliklerine göre dağılımı
Demografik değişken

Cinsiyet
Yaş
(10,87±3,02)

Kardeş sayısı

Kaçıncı çocuk
Psikiyatrik hastalık durumu
Psikiyatrik hastalık için ilaç
kullanımı
Kronik hastalık durumu
Kronik hastalık için ilaç
kullanımı

Gruplar

n

%

Kız

36

43,9

Erkek

46

56,1

8–9 Yaş

19

23,2

10–11 Yaş

32

39,0

12–13 Yaş

17

20,7

14 Yaş ve üzeri

14

17,1

1 Çocuk

24

29,3

2 Çocuk

51

62,2

3 ve daha fazla

7

8,5

İlk çocuk

51

62,2

İkinci ve sonrası

31

37,8

Var

4

4,9

Yok

78

95,1

Evet

0

0,0

Hayır

82

100,0

Var

4

4,9

Yok

78

95,1

Evet

3

3,7

Hayır

79

96,3

Çocukların otomatik düşünceler ölçeği toplam puanı
29,00±23,60 olarak bulunmuştur. Alınabilecek en düşük
(0) ve en yüksek (160) puanlar dikkate alındığında çocukların otomatik düşüncelerinin “hiçbir zaman” düzeyinde
olduğu söylenebilir (0–32: hiçbir zaman, 32,1–64: bazen;
64,1–96: sık sayılır; 96,1–128: sık sık; 128,1–160). Alt
boyutların en düşük (0) ve en yüksek (40) puanları dikkate alındığında fiziksel tehdit puanının (6,98±7,92), sosyal
tehdit (5,62±5,13) ve kişisel başarısızlık (5,13±7,25) puanlarının “hiçbir zaman” düzeyinde; düşmanlık puanlarının (11,27±8,03) “bazen” düzeyinde olduğu söylenebilir
(0–8: hiçbir zaman, 8,1–16: bazen; 16,1–24: sık sayılır;
24,1–32: sık sık; 32,1–40).
Psikolojik kontrol ölçeği ve çocukların otomatik düşünceleri ölçeği toplam puanlarına ilişkin bilgiler Tablo 2’de
sunulmuştur. Psikolojik kontrol ölçeği ve alt puanlarının
ebeveynin çocuk ile bağına, yaşına, öğrenim düzeyine,
çalışma durumuna, psikiyatrik hastalık durumuna, aile
yapısına ve aylık gelir durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Psikolojik kontrol algı
puanlarının çocuğun cinsiyetine, yaşına, kardeş sayısına,
kardeşler arasındaki sırasına göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (Tablo 2).

Çocukların otomatik düşünceleri puanlarının ebeveynin
çocuk ile bağına, yaşına, öğrenim düzeyine, psikiyatrik
hastalık durumuna, çalışma durumuna, ailenin aylık gelirine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir
(Tablo 2). Çocukların otomatik düşünceleri puanlarının
çocuğun cinsiyetine, yaşına, kardeş sayısına, kardeşler arasındaki sırasına göre anlamlı farklılık göstermediği tespit
edilmiştir (Tablo 2).
Çocukların otomatik düşünceleri puanlarının aile yapısına göre karşılaştırılması sonuçlarına göre; fiziksel tehdit
puanlarının aile yapısına göre anlamlı farklılık gösterdiği
tespit edilmiştir (t=-2,37; p<0,05). Diğer (anne-baba boşanmış, ebeveyn ölmüş) çocukların fiziksel tehdit puanları
(12,45±10,23), anne-babası evli ve birlikte olan çocukların
puanlarından (6,13±7,22) anlamlı düzeyde daha yüksektir.
Sosyal tehdit puanlarının aile yapısına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (t=-2,67; p<0,05). Diğer (anne-baba boşanmış, ebeveyn ölmüş) çocukların sosyal tehdit
puanları (11,73±10,64), anne-babası evli ve birlikte olan
çocukların puanlarından (4,68±6,07) anlamlı düzeyde daha
yüksektir. Çocukların otomatik düşünceleri ölçeği ve kişisel
başarısızlık, düşmanlık alt boyut puanlarının aile yapısına
göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05).
Çocukların psikolojik kontrol ve otomatik düşünce puanları arasındaki ilişkiye ait Pearson korelasyon analizi sonuçları
Tablo 3’de yer almıştır. Psikolojik kontrol ölçeği suçluluk
yükleme algısı ile çocuğun fiziksel tehdit (r=0,24; p<0,05),
düşmanlık (r=0,49; p<0,05) ve otomatik düşünceler toplam
(r=0,35; p<0,05) puanları arasında pozitif yönlü anlamlı,
orta düzeyde ilişki tespit edilmiştir (Tablo 3). Psikolojik
kontrol ölçeği sevginin esirgenmesi algısı ile çocuğun fiziksel tehdit (r=0,31; p<0,05), kişisel başarısızlık (r=0,21;
p<0,10), düşmanlık (r=0,47; p<0,05) ve otomatik düşünceler toplam (r=0,39; p<0,05) puanları arasında pozitif yönlü
ve anlamlı, orta düzeyde ilişki tespit edilmiştir (Tablo 3).
Psikolojik kontrol ölçeği toplam puanları ile çocuğun fiziksel tehdit (r=0,29; p<0,05), kişisel başarısızlık (r=0,20;
p<0,10), düşmanlık (r=0,55; p<0,05) ve otomatik düşünceler toplam (r=0,40; p<0,05) puanları arasında pozitif yönlü
anlamlı, orta düzeyde ilişki tespit edilmiştir (Tablo 3).
Çocukların Otomatik düşüncelerinin yordanmasına ilişkin regresyon analizi sonuçları Tablo 4’de yer almıştır.
Model 1 (Fiziksel tehdit bağımlı değişken)
Psikolojik kontrol algısı bağımsız değişkenleri ile fiziksel tehdit otomatik düşünce bağımlı değişkeni arasındaki ilişkiyi
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Tablo 2: Psikolojik kontrol ölçeği – otomatik düşünceler ölçeği toplam puanları
Psikolojik kontrol ölçeği
Sayı

Ort ± s

A-8–9 yaş

19

50,11±9,89

B-10–11 yaş

32

49,66±14,07

C-12–13 yaş

17

58,47±14,64

D-14 yaş ve üzeri

14

52,07±11,23

Kız

36

49,78±12,82

Erkek

46

53,74±13,21

24

48,38±13,01

Otomatik düşünceler ölçeği
Anlamlılık

Ort ± s

Anlamlılık

Çocuğun yaşı
29,42±19,33
F: 1,92
P: 0,081

24,78±23,76
28,00±19,70

F: 1,20
P: 0,286

39,29±31,16

Çocuğun cinsiyeti
T: -1,37
P: 0,176

27,42±21,10
30,24±25,55

T: -0,83
P: 0,410

Kardeş sayısı
A-tek çocuk
B-2 çocuk

51

54,55±11,64

C-3 ve üzeri

7

45,86±19,79

İlk çocuk

51

51,98±11,97

İkinci ve sonrası

31

52,03±15,02

A-35 yaş altı

14

51,00±13,46

B-35–40 yaş

37

50,95±14,40

C-40 yaş üzeri

31

53,71±11,49

Öz annesi

75

52,21±12,91

Diğer

7

49,71±16,11

A-ilköğretim

15

53,47±18,39

B-lise

24

55,04±11,29

C-üniversite

43

49,79±11,75

Çalışmıyor

32

54,00±15,18

Çalışıyor

50

50,72±11,58

Evli ve birlikte

71

51,86±13,31

Diğer

11

52,91±12,30

Evet

6

50,67±15,46

Hayır

76

52,11±13,02

3000–4000

19

53,05±14,89

4000 Tl üzeri

63

51,68±12,64

28,33 ±28,72
F: 0,93
P: 0,446

29,55 ±22,35
27,29 ±13,73

F: 1,79
P: 0,082

Kardeşler arasındaki sıra
T: -0,02
P: 0,986

27,22 ±23,78
31,94 ±23,40

T: -1,21
P: 0,231

Ebeveynin yaşı
F: 0,41
P: 0,802

31,57±25,06
23,84±17,22
34,0±28,53

F: 1,15
P: 0,334

Ebeveynin çocuk ile bağı
T: 0,48
P: 0,633

29,48±24,26
23,86±15,05

T: 0,12
P: 0,904

Ebeveynin öğrenim düzeyi
27,20±14,34
F: 0,73
P: 0,569

30,96±26,05

T: 1,11
P: 0,272

28,72±19,00

28,53±25,11

F: 1,30
P: 0,250

Ebeveynin çalışma durumu
29,18±26,31

T: 0,24
P: 0,810

Aile yapısı
T: -0,25
P: 0,807

26,97±21,66

T: -0,26
P: 0,798

27,33±11,84

T: 0,40
P: 0,692

28,32±26,70

42,09±31,77

T: -1,61
P: 0,111

Ebeveynin psikiyatrik hastalık durumu
29,13±24,33

T: 0,59
P: 0,555

Aylık gelir
29,21±22,82

T: -0,55
P: 0,582
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Tablo 3: Çocukların psikolojik kontrol ve otomatik düşünce puanları arasındaki ilişkiye ait pearson korelasyon analizi sonuçları
Ölçek ve Alt Boyutlar

2

3

4

5

6

7

8

1-Suçluluk yükleme

0,60**

0,92**

0,24**

0,15

0,17

0,49**

0,35**

1

0,85**

0,31**

0,18

0,21*

0,47**

0,39**

1

0,29**

0,17

0,20*

0,55**

0,40**

1

0,55**

0,56**

0,36**

0,76**

1

0,65**

0,29**

0,72**

1

0,27**

0,69**

1

0,67**

2-Sevginin esirgenmesi
3-Psikolojik kontrol toplam
4-Fiziksel tehdit
5-Sosyal tehdit
6-Kişisel başarısızlık
7-Düşmanlık
8-Çocuk otomatik düşünceler

1

* p<0,10
** p<0,05

Tablo 4: Çocuğun otomatik düşüncelerinin yordamasına ilişkin regresyon analizi sonuçları
Bağımlı değişken

Model 1

Fiziksel tehdit

Bağımsız değişkenler

B

SHB

β

t

p

Sabit

0,893

3,631

0,246

0,806

Suçluluk yükleme

0,023

0,122

0,025

0,189

0,850

Sevginin esirgenmesi

0,236

0,173

0,182

1,367

0,176

Sabit

2,993

3,333

0,898

0,372

R=0,197 R =0,039 ⊗R =0,015
F(2; 79)=1,602 p=0,208
2

2

Model 2

Sosyal tehdit

Suçluluk yükleme

0,077

0,112

0,093

0,690

0,492

Sevginin esirgenmesi

0,018

0,159

0,016

0,115

0,909

R=0,103 R2=0,011 ⊗R2=0,001
F(2; 79)=0,423 p=0,657
Model 3

Kişisel başarısızlık

Sabit

0,891

3,330

0,268

0,790

Suçluluk yükleme

0,096

0,111

0,116

0,861

0,392

Sevginin esirgenmesi

0,065

0,159

0,055

0,411

0,682

Sabit

-5,925

3,101

-1,911

0,060

R=0,154 R =0,024 ⊗R =0,001
F(2; 79)=0,956 p=0,389
2

2

Model 4

Düşmanlık

Suçluluk yükleme

0,292

0,104

0,321

2,818

0,006

Sevginin esirgenmesi

0,381

0,148

0,294

2,581

0,012

R=0,544 R2=0,296 ⊗R2=0,278
F(2; 79)=16,625 p=0,000
Model 5

Çocuk otomatik
düşünceler

Sabit

-1,149

10,395

-0,110

0,912

Suçluluk yükleme

0,488

0,348

0,181

1,404

0,164

Sevginin esirgenmesi

0,701

0,495

0,182

1,416

0,161

Sabit

-0,605

10,159

-0,060

0,953

PKÖ

0,571

0,189

3,015

0,003

R=0,321 R =0,103 ⊗R =0,080
F(2; 79)=4,533 p=0,014
2

2

Model 6

ÇODÖ

R=0,319 R2=0,102 ⊗R2=0,091
F(2; 79)=9,089 p=0,003
ÇODÖ, çocuklarda otomatik düşünceler ölçeği; PKÖ, psikolojik kontrol ölçeği

0,319
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gösteren modelin (Model 1) uygun olmadığı görülmektedir
(F (2; 79)=1,60; p>0,05). Psikolojik kontrol algısı boyutları, fiziksel tehdit otomatik düşüncesindeki değişimin yaklaşık %1’ini açıklamaktadır (ΔR2=0,015) (Tablo 4).
Model 2 (Sosyal tehdit bağımlı değişken)

Psikolojik kontrol algısı bağımsız değişkenleri ile otomatik
düşünceler genel bağımlı değişkeni arasındaki ilişkiyi gösteren modelin (Model 5) uygun olduğu görülmektedir (F
(2; 79)=4,53; p<0,05). Psikolojik kontrol algısı boyutları,
otomatik düşünceler toplam puanındaki değişimin yaklaşık %8’ini açıklamaktadır (ΔR2=0,080) (Tablo 4).

Psikolojik kontrol algısı bağımsız değişkenleri ile sosyal
tehdit otomatik düşünce bağımlı değişkeni arasındaki
ilişkiyi gösteren modelin (Model 2) uygun olmadığı görülmektedir (F (2; 79)=0,42; p>0,05). Psikolojik kontrol
algısı boyutları, sosyal tehdit otomatik düşüncesindeki değişimi açıklayamamaktadır (ΔR2=0,011) (Tablo 4).

Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t testi ve
önemliliğine ilişkin β katsayısı incelendiğinde sevgiyi esirgeme ve suçluluk yükleme algılarının tek başına çocuklarda otomatik düşünceler üzerinde anlamlı etkiye sahip
olmadıkları (p>0,05) tespit edilmiştir.

Model 3 (Kişisel başarısızlık bağımlı değişken)

Regresyon analizi sonuçlarına göre çocuklarda otomatik
düşüncenin yordanmasına ilişkin matematiksel model
aşağıdaki gibidir:

Psikolojik kontrol algısı bağımsız değişkenleri ile kişisel
başarısızlık otomatik düşünce bağımlı değişkeni arasındaki ilişkiyi gösteren modelin (Model 3) uygun olmadığı görülmektedir (F (2; 79)=0,96; p>0,05). Psikolojik kontrol
algısı boyutları, kişisel başarısızlık otomatik düşüncesindeki değişimi açıklayamamaktadır (ΔR2=0,001) (Tablo 4).
Model 4 (Düşmanlık bağımlı değişken)
Psikolojik kontrol algısı bağımsız değişkenleri ile düşmanlık otomatik düşünce bağımlı değişkeni arasındaki ilişkiyi
gösteren modelin (Model 4) uygun olduğu görülmektedir
(F (2; 79)=16,62; p<0,05). Psikolojik kontrol algısı boyutları, düşmanlık otomatik düşüncesindeki değişimin
yaklaşık %28’ini açıklamaktadır (ΔR2=0,278) (Tablo 4).
Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t testi ve
önemliliğine ilişkin β katsayısı incelendiğinde suçluluk
yükleme (t=2,82; β=0,32; p<0,05) ve sevgiyi esirgeme
(t=2,58; β=0,29; p<0,05) algılarının düşmanlık üzerinde
pozitif yönlü, anlamlı ve önemli etkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir. Regresyon katsayısının önemliliği incelendiğinde suçluluk yükleme algısının, sevgiyi esirgeme algısına
göre düşmanlık otomatik düşünesi üzerinde daha fazla
öneme sahip olduğu tespit edilmiştir.
Regresyon analizi sonuçlarına göre düşmanlık otomatik
düşüncesinin yordanmasına ilişkin matematiksel model
aşağıdaki gibidir:
Düşmanlık=-5,92 + 0,32*suçluluk yükleme + 0,29*sevgiyi
esirgeme
Model 5 (Çocuklarda otomatik düşünceler bağımlı
değişken)

Çocuklarda otomatik düşünceler=-1,15 + 0,18*sevgiyi esirgeme + 0,18*suçluluk yükleme
Model 6 (Çocuklarda otomatik düşünceler bağımlı değişken – basit regresyon analizi) Psikolojik kontrol algısı
bağımsız değişkeni toplam puanı ile otomatik düşünceler
genel bağımlı değişkeni arasındaki ilişkiyi gösteren basit
regresyon modelinin (Model 6) uygun olduğu görülmektedir (F (2; 79)=9,09; p<0,05). Psikolojik kontrol algısı
toplam puanı, otomatik düşünceler toplam puanındaki
değişimin yaklaşık %9’unu açıklamaktadır (ΔR2=0,091)
(Tablo 4).
Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t testi ve
önemliliğine ilişkin β katsayısı incelendiğinde psikolojik
kontrol algısının çocuklarda otomatik düşünceler üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu (t=3,01;
β=0,32; p<0,05) tespit edilmiştir.
Regresyon analizi sonuçlarına göre çocuklarda otomatik
düşüncenin yordanmasına ilişkin matematiksel model
aşağıdaki gibidir:
Çocuklarda otomatik düşünceler=-0,60 + 0,32*psikolojik
kontrol

TARTIŞMA
Algılanan ebeveyn psikolojik kontrolünün çocukların otomatik düşünceleri üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bu
çalışmada, çocukların ebeveynden algıladıkları psikolojik
kontrol puanları ile otomatik düşünce puanları arasındaki
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korelasyon incelenmiştir. Bu bölümde araştırmanın en
önemli bulgularından biri elde edilmiştir. Çocukların ebeveynlerinden algıladıkları psikolojik kontrol arttıkça, otomatik düşüncelerin de arttığı bulgusu, araştırmanın hipotezini doğrular niteliktedir.
Çalışmada, çocukların ebeveynlerinden algıladıkları psikolojik kontrol arttıkça, buna bağlı olarak olumsuz otomatik
düşüncelerin de arttığınının görülmesi, sevginin esirgenmesi ve suçluluk yükleme faktörleri ile ergenin deneyimlediği duygusal sorunlar arasında anlamlı ve pozitif yönde
bir ilişkinin olduğunu gösteren, (Çelik ve Özden, 2013)
ve maruz kalınan psikolojik kontrol sıklığı arttıkça, buna
bağlı olarak ergenin uyumunun da olumsuz etkilendiğini
ortaya koyan (Kakihara ve ark., 2010) çalışmalarla da benzerlik göstermektedir. Çalışmamızda saptadığımız, çocukların ebeveynlerinden algıladıkları psikolojik kontrol arttıkça genel olarak; fiziksel tehdit (başıma bir şey gelecek),
kişisel başarısızlık (hiçbir şeyi doğru dürüst yapamam) ve
düşmanlık (eğer hak ederlerse insanlardan öcümü alma
hakkım vardır) otomatik düşüncelerindeki bu artışın dikkate değer olduğunun görülmesi, Allen ve ark.’nın (1994),
ebeveynden algılanan psikolojik kontrolün ergenlerde suçluluk duygusu, bağımlılık, pasif agresif tutum, yabancılaşma, sosyal olarak izole olma, edilgen olma özellikleriyle
ve depresif duygu durumla ilişkili olduğunu bildirdikleri
çalışma ile de uyumlu olduğu söylenebilir.
Çalışmamızda psikolojik kontrolün suçluluk yükleme
boyutunun, çocuğun fiziksel tehdit ve düşmanlık otomatik düşünceleri üzerinde etkilerinin olduğu görülürken,
sevginin esirgenmesi boyutunun, fiziksel tehdit, kişisel
başarısızlık ve düşmanlık otomatik düşünceleri üzerinde
etkilerinin olduğu görülmektedir. Psikolojik kontrol boyutlarının, otomatik düşüncelerin farklı boyutları üzerinde etkilerinin olduğunun görülmesi, psikolojik kontrol
uygulamaları ile ergenin uyumu arasındaki ilişkide kontrol uygulamalarının bilişsel ve duygusal olarak nasıl değerlendirildiğinin aracı mekanizma olduğuna işaret eden
çalışma ile açıklık kazandığı söylenebilir (Selçuk, 2019).
Psikolojik kontrolün her iki boyutunun da (suçluluk yükleme ve sevgiyi esirgeme) düşmanlık otomatik düşünceleri
üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkilerinin olduğunun saptanması, psikolojik kontrol ile çocuğun gösterdiği ilişkisel,
fiziksel ve sözlü saldırganlık arasında ilişki olduğu (Soenans
B. ve ark., 2007; Gaertner ve ark., 2010), algılanan psikolojik kontrolün sonraki dönemlerde bireyin ilişkisel ve fiziksel
saldırganlığının artmasına sebep olduğu boylamsal çalışmalarda da gösterilmiştir (Joussement ve ark., 2008).

Çalışmamızda, suçluluk yükleme algısının sevginin esirgenmesi algısına göre düşmanlık içeren otomatik düşünceler üzerinde daha önemli bir etkiye sahip olduğunun
bulunması, literatürde suçluluk yüklemenin, sevgiyi esirgeme kadar olumsuz değerlendirilmediği, çocuğun daha
ahlaklı ve iyi yetişmesini sağlayan, iyi niyetli uygulamalar
olduğunu savunan çalışmalarla (Harma, 2008; Akçinar ve
Özbek, 2017) uyumlu değildir.
Çalışmamızda ebeveynlerin suçluluk yükleyici stratejiler
uygulayarak kendi isteklerine uymaya zorladıklarında,
çocuklarda düşmanlık otomatik düşüncelerinde (eğer hak
ederlerse insanlardan öcümü alma hakkım vardır) artış
görülmüştür. Ailedeki problemler sebebiyle çocuğun suçlandığı bir ortamda, çocuğun, kendisine dair düşmanca
tutumları, öz eleştiri ve kendisini kötüleme şeklinde, içe
yöneltebileceğini gösteren çalışmayla farklılık göstermektedir (Steinberg ve ark., 1990). Psikolojik kontrol algısının sevginin esirgenmesi boyutu arttıkça çocuğun kişisel
başarısızlık (hiçbir şeyi doğru dürüst yapamam) değerlendirmesine yönelik otomatik düşüncelerinin de arttığı
görülmüştür. Bu bulgu, sevginin esirgenmesi yoluyla daha
fazla psikolojik kontrol uygulanan bireylerin özerk-ilişkisel
benlik düzeyinin daha düşük olduğunu gösteren çalışma
ile benzerlik göstermektedir (Akçinar ve Özbek, 2017).
Psikolojik kontrol boyutlarının olumsuz otomatik düşünceler üzerindeki etkilerini araştıran bir çalışmaya henüz
rastlanmamış olmakla beraber, çalışmamızda elde ettiğimiz psikolojik kontrol algısı boyutlarının kişisel başarısızlık otomatik düşüncesindeki değişimi açıklayamadığı bulgusu literatürle uyumlu değildir. İlgili literatürde algılanan
psikolojik kontrolün ergenin akademik başarısı ve benlik
saygısı üzerinde olumsuz etkisinin olduğu (Bean ve ark.,
2003; Green ve ark., 2018; Sayıl ve ark., 2012), psikolojik
kontrol uygulamaları daha sık kullanıldığında ergenlerde
psikolojik tepkiselliğin arttığı, buna bağlı olarak benlik
değerleri düşerken depresyon belirtilerinin arttığına işaret
eden (Tığrak, 2017)
ve psikolojik kontrol uygulamaları arttıkça, olumsuz değerlendirmelerin arttığını (annenin gözünde önemsiz
olduğunu düşünme) gösteren çalışmalar bulunmaktadır
(Selçuk, Ş., 2019).
Ebeveyn psikolojik kontrolüyle ilişkili bulunan yalnızlık
duygusu kaygıyla, özellikle de sosyal kaygıyla ilişkili bulunmuş olup (Moore ve Schultz, 1983), ebeveynden algılanan
psikolojik kontrol arttıkça, bulimiya nervoza ve sosyal kaygı bozukluğu belirtilerinin de arttığı gösterilmiştir (Kuyu,
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2016). Sosyal kaygılı bireylerin, çocukluk döneminde ebeveynlerini daha korumacı (Bruch ve Heimberg, 1994), daha
reddedici ve daha az duygusal destek veren ebeveynler olarak algıladıkları gösterilmiştir (Bögels ve ark., 2001; Tezcan
ve ark., 2017). Çalışmamızda, psikolojik kontrol algısının,
sosyal tehdit (çocuklar benim aptal olduğumu düşünecek)
otomatik düşüncesi üzerinde etkisinin olmadığı bulgusu,
literatürde yapılan çalışmalarla uyumlu değildir.
Beck’in bilişsel teorisine göre, çocukluk çağındaki deneyimler öğrenme yoluyla bazı temel düşünce, sayıltı ve
inanç sistemlerinin gelişmesine katkı sağlar. Otomatik
düşüncelerin gelişimini etkileyen pek çok faktör olduğu
yapılan araştırmalarda ortaya konulmaktadır (Karakaya
ve ark., 2007). Erişkin dönemde görülen psikolojik sorunların büyük bir çoğunluğunun kökeni çocukluk yada
ergenlik dönemine dayanmaktadır (Kim-Cohen ve ark.,
2003; Ergin, 2013). Çocuğun erken dönem yaşantılarının ve etkileşimlerinin, niteliğinin otomatik düşüncelerin ne yönde gelişeceğini etkileyen önemli bir faktör olduğu literatür ile paralel olarak, bu çalışma ile de ortaya
konulmaktadır.
Bu çalışma ile, çocuklarda olumsuz otomatik düşüncelerin gelişimine etki eden faktörlerin belirlenmesine katkı
sağlanmıştır. Psikolojik sorunların önlenmesinde öncelikle çocukluk döneminin gözden geçirilmesi, sorunların
erken dönemde fark edilerek koruyucu tedbirlerin alınması ve çocuğa gerekli olan desteğin sağlanması, sağlıklı
gelecek nesiller için ruh sağlığını koruyucu önlemlerdir.
Araştırmada en önemli sınırlılık; çocuk polikliniğine başvuruların, çoğunlukla anne ile birlikte yapılması ve bu nedenle psikolojik kontrol ölçeğinin sadece anne için olan
(A) formunun kullanılmış olmasıdır. Araştırmanın diğer
sınırlılığı; ölçeklerin doktor muayenesi için bekleme esnasında doldurulmasına bağlı ortaya çıkan sınırlılıktır.
Bekleme süresinin belirsizliği nedeniyle ölçek doldurma
işleminin zaman zaman kesintiye uğraması veya ölçek doldurmak için yeterli sürenin ayrılamamasıdır. Sınırlılıklar
giderildiğinde yapılacak çalışmalarla algılanan ebeveyn
psikolojik kontrolünün çocukların otomatik düşünceleri
üzerindeki etkileri daha detaylı olarak araştırılabilir.
Ülkemizde çocuk ve ergenlerde BDT uygulamaları her
geçen gün artmaktadır. Erken çocukluk dönemi BDT uygulamalarının ilginç ve önemli bir özelliği de psikopatolojilerin tedavisinin yanı sıra, önlenmesinde de bu terapötik
yaklaşımın kullanılmasıdır. Oyun çağı çocukluğu döneminde dayanıklılığı geliştirme programları özellikle anksiyete üzerine odaklanmaktadır (Özcan ve Çelik, 2017).

Bu nedenle benzer bir yaklaşımla ailelere yönelik çalışmalarla, ebeveynlerin çocukları üzerindeki kontrol yöntemlerinin yarattığı etkiler hakkında bilgilendirme çalışmaları
oluşturulabilir.
Sonuç olarak; ebeveynden algılanan psikolojik kontrolün, çocuklarda olumsuz otomatik düşüncelerin gelişimi
üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bu çalışmada; algılanan
ebeveyn psikolojik kontrolünün, çocuklarda olumsuz otomatik düşüncelerin gelişimi üzerinde önemli etkilerinin
olduğu ortaya konulmuştur.
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The early childhood phase is known as a critical period in terms of
investigating the factors that lead to the development of negative
cognitive structure. The main purpose of this study is to investigate
whether perceived parental psychological control has an effect on
children’s automatic thoughts. For this purpose, the Children’s Automatic
Thoughts Scale, Psychological Control Scale and Socio-Demographical
Information Form have been applied to participants between the ages of
7–16 (n=82).

The results of the study indicate that perceived parental psychological
control results in profound effects on the development of children’s negative
automatic thoughts. It was concluded that child’s negative automatic
thoughts increase in accordance to the parent’s psychological control
perceived by the child. This study, thus, contributes to identification of
factors that lead to the development of negative automatic thoughts in
children.

METHOD
Target population of this study is children and adolescents aged 7 to 16
years old with ages between 7–16 that consulted to the pediatric polyclinic
of a university hospital. To ensure that the sample group fully represents
the target population, none of the chosen participants has a physical or
mental disability that may prevent them from completing the forms. The
sample group consists of 82 randomly chosen infants and adolescents.
Overall, the percentages of female and male participants of the study were
43.9% and
56.1%, respectively. Age intervals of children were 8 to 9 years by 23.2%,
10 to 11 by 39%,
12 to 13 by 20.7%, and 14 years and older by 17.1%. 29.3% of the
children were the only child in the family, whereas 62.2% had one sibling,
and 8.5% had two or more siblings.
62.2% of all children were the first-born child in the family, 37.8%
was either born as the second child or later. While four children had
psychiatric disorders, none of them were on psychiatric medication. Four
children had chronic diseases, and three of them were regularly taking
medication for treatment of their chronic disease.

In consistence with the previous literature on the subject, this study reveals
that early childhood experiences, as well as interactions in this phase,
are the most important factors that shape automatic thoughts. A strong
positive correlation was found between total points of physical threat
(“something will happen to me”), personal failure (“I cannot do anything
properly”), hostility (“I have right to take revenge from people when they
deserve it”), automatic thoughts, and the parent’s psychological control
perceived by the child. It was shown that blaming and deprivation of love
increase according to to the child’s automatic thoughts of physical threat
(“I will have an accident”) and hostility (“I have right to take revenge
from people when they deserve it”). It was also found that as the aspect of
love deprivation of psychological control perception increases, the child
has more automatic thoughts of personal failure (“I cannot do anything
properly”). This finding is consistent with the study by Steinberg et al.
(1992) arguing that in an environment where the child is blamed for
family problems as a result of psychological control, the child may take
out other people’s hostility on itself, and may transform this anger to self
criticism and self discrediting.
Key words: automatic thoughts, psychological control, parental
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