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ÖZET

Ana-baba ergen çatışması ve ergenlerde depresyon belirtileri: Benlik saygısının aracı rolü
Amaç: Bu çalışmada ana-baba ergen çatışması, benlik saygısı ve depresyon belirtileri arasındaki ilişkiler
incelenmiştir.
Yöntem: Çalışmanın katılımcılarını devlet lisesine devam eden 14–18 yaş aralığında (150 erkek, 188 kız) toplam
338 ergen oluşturmuştur. Katılımcılar ana-baba ergen çatışması, benlik saygısı ve depresyon ölçeklerini
doldurmuşlardır.
Bulgular: Bulgular ana-baba ergen çatışmasının depresyon belirtileri üzerine doğrudan etkilerinin anlamlı,
anne ergen çatışmasının benlik saygısı aracılığı ile dolaylı etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir. Daha özelde,
sonuçlar anne ergen çatışmasının benlik saygısıyla pozitif yönde doğrudan ve benlik saygısının aracılığı ile
dolaylı ilişki gösterdiğini ortaya koymuştur. Ana-baba ergen çatışması benlik saygısındaki değişkenliğin %8’ini,
ana-baba ergen çatışması belik saygısı ile birlikte depresyon belirtilerindeki değişikliğin %26’sını açıklamıştır.
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları ana-baba ergen çatışmasının ergenlerin ruh sağlıkları üzerinde olumsuz
etkilerinin olduğunu göstermiştir. Sonuçlar ve gelecek çalışmalar için öneriler tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Ergenlik, depresyon belirtileri, ana-baba ergen çatışması, benlik saygısı
ABSTRACT

Parent-adolescent conflict and depression symptoms of adolescents: mediator role of
self-esteem
Purpose: The present study examined the direct and indirect relationships between parent-adolescent
conflict, self-esteem, and depression symptoms.
Method: Participants were 338 (150 male, 188 female) adolescents aged between 14–18 attending public
high schools. Participants completed a questionnaire that included measures of parent-adolescent conflict,
self-esteem, and depression symptoms.
Results: Findings provided evidence of direct effects of parent-adolescent conflict on depression symptoms
and indirect effects of mother adolescent conflict on depression symptoms through self-esteem.
Specifically, results indicated that mother adolescent conflict were positively and directly related to selfesteem, and indirectly related to depression through self-esteem. Parent-adolescent conflict explained 8%
of the variance and together parent-adolescent conflict and self-esteem explained 26% of the variance in
depression symptoms.
Conclusion: Findings of the present study provided evidence for the negative affect of parent-adolescent
conflict on adolescents’ mental health. Implications and directions for future research are discussed.
Key words: Adolescence, depression symptoms, parent adolescent conflict, self-esteem

GİRİŞ

E

rgenlik fiziksel ve psiko-sosyal değişimlerin yoğun
olarak yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde aynı
zamanda aile ilişkilerinde de önemli değişimler
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meydana gelmektedir. Ergenlerin bağımsızlık çabası artmakta, ana-babayı mutlak otorite olarak görme eğilimleri azalmakta (1) ve bunun sonucu olarak ana-baba
ergen çatışmasında artış yaşanmaktadır (2). Yirminci
yüzyılın ilk yarısında ana-baba ergen çatışması sağlıklı
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gelişim için gerekli bir yaşantı olarak görülmüşse de (3),
günümüzde araştırma bulguları yüksek düzeyde çatışmanın gerekli olmadığını, tam tersine çatışmanın düşmanlık ve depresyon gibi sorunlarla pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır (4).
Depresyonun ergenlik döneminde en yaygın içselleştirme sorunlarından biri olduğu bildirilmektedir.
Yaklaşık olarak, klinik grupta olanların dışında, ergenlerin yarısının ergenlik döneminin bir zamanında çaresizlik hissi ve depresyon belirtileri yaşadığı belirtilmektedir
(5). Klinik grup açısından Türkiye’de son zamanlarda
gerçekleştirilen çalışmada değişik depresyon tipleri açısından genel yaygınlık oranının %4.2 olduğu bulunmuştur (6). Depresyon gibi psikiyatrik rahatsızlıklar
öğrencilerin akademik hedeflerine ulaşmaları açısından
önemli engellerden biri durumundadır. Örneğin, bazı
çalışmalarda psikiyatrik rahatsızlığı olan öğrencilerin
olmayanlara oranla akademik başarılarının daha düşük
olduğu, okulu bırakma eğilimlerinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir (7). Ayrıca, erken yaşlarda ortaya çıkan
psikolojik rahatsızlıklar ileri yaşlarda depresyon sorunu
yaşama olasılığını artırmaktadır (8). Bu nedenlerle ergenlerin psikolojik sağlıkları üzerinde etkili olan faktörlerin
belirlenmesi onlara sunulacak yardım hizmetlerinin
planlanması açısından önemli görünmektedir.
Genelde aile ortamı, çocuk yetiştirme stilleri ve anababa çocuk ilişkisinin çocukların psikolojik sağlıklarını
yordayan temel değişkenler olduğu görülmektedir
(9,10). Daha özelde ise araştırmalar ana-baba davranışlarının ve ana-baba ergen çatışmasının çocukların sorun
davranışları (11,12) ve psikolojik sağlığı (13) ile ilişkili
olduğunu göstermektedir. Çalışmalar ana-babayla
çocuk arasındaki çatışmanın ergenlik döneminde diğer
dönemlere göre daha yoğun olduğunu (14) ve özellikle
orta ergenlik döneminde arttığını (15) göstermektedir.
Daha önce belirtildiği gibi belirli bir düzeye kadar ergenin ana-babasıyla yaşadığı çatışma normal olarak görülmekte ve hatta ergenin bağımsızlığını kazanma sürecinde gerekli olarak görülmektedir (16). Yeni psikanalitikçiler ve sosyal-bilişselciler olmak üzere birçok kuramcı
ergenlik döneminde özerkliğin artmasının ana-babaya
yakınlıkta azalmaya neden olduğunu, ana-baba ergen
arasındaki çatışmada ise bir artış olduğunu ileri sürmektedir (17). Bu dönemde ergenin özerklik talebi ve ergene
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özerklik sağlamanın zamanlaması konusunda ergen ve
ana-babanın görüş farklılıkları ana-baba ergen çatışmasının temel nedeni olarak açıklanmaktadır (18).
Çatışmanın ergenin özerklik sürecine katkısı olduğu
düşünülse de (19), ergenin ana-babasıyla yaşadığı çatışmanın psikolojik sağlığı üzerine etkisinin olması beklenebilir.
Ana-baba çocuk arasındaki çatışmanın depresyon,
kaygı ve düşük benlik saygısı açısından risk faktörü
olduğu çok sayıda çalışmada gösterilmiştir (20-22).
Çatışma düzeyinin yüksek olduğu ailede yaşayan ergenlerin çatışmanın düşük, aile bütünlüğünün yüksek olduğu ailelerde yetişen ergenlere göre depresyon düzeylerinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir (23). Özellikle
baba ergen arasındaki çatışmanın ergenlerde depresyonla ilişkili olduğunu gösteren araştırma sonuçları da
bulunmaktadır (24-28). Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalarda ana-baba ergen çatışmasının (29) ve babayla
olumsuz ilişkilerin ergenlerin depresyon yaşamaları ile
ilişkili olduğu bulunmuştur (6).
Ana-babalık çalışmalarında ele alınan temel uyum
değişkenlerinden biri de ergenlerin benlik saygısıdır
(30). Bilişsel gelişimin de bir sonucu olarak ergenlik bir
içe dönüş dönemi olarak ifade edilebilir. Bu dönemde
kişi başkaları tarafından nasıl görüldüğü ve kendi kendini değerlendirme üzerine daha fazla odaklanmaktadır
(31). Diğerlerinin genci nasıl gördüğü, onu nasıl değerlendirdiği onun benlik kavramının oluşumu üzerinde
etkili olmaktadır. Bu süreçte ana-babanın önemli bir
rolü bulunmaktadır. Ana-babanın destekleyici davranışları ergene sevilebilir, değerli bir kişi olduğu mesajını
vermektedir, bir başka ifadeyle ergenin benlik saygısını
olumlu bir şekilde etkilemektedir (32,33). Diğer yandan, ana-baba ergen çatışması ergen tarafından destekleyici olmayan ana-baba davranışı olarak algılanmakta
ve bu ergenin benlik değerini olumsuz etkilemektedir
(34). Ayrıca benlik saygısının algılanan yetkinlik duygusu ile de ilişkili olduğu ileri sürülmüştür (35). Kişinin
başkaları tarafından, örneğin ana-babası, onaylanması,
onun yetkinlik algısını etkileyecektir. Çok az sayıda
çalışma ana-baba ergen çatışması ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu çalışmalardan birinde
(25) ana-baba ergen arasındaki çatışma düzeyinin benlik saygısı ile olumsuz ilişkili olduğu bulunmuştur.
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Çin’li ergenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada
(36) ana-baba ergen çatışmasının benlik saygısı ile ilişkisi gösterilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları değişkenler
arasındaki ilişkilerin katılımcıların cinsiyetlerine göre
farklılaşmadığını gösterirken, baba ergen çatışmasının
ergenin iyi oluşu üzerindeki etkisinin anneyle ergen
arasındaki çatışmadan daha etkili olduğunu ortaya koymuştur.
Benlik Saygısının Aracılık Etkisi
Benlik kavramının kişinin yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunlarla yakından ilişkili olduğu genel olarak kabul
görmektedir. Beck’in (37) depresyonu açıklamaya yönelik bilişsel modeline göre depresyon yaşayan kişiler sistematik olarak olumsuz düşüncelere sahiptirler ve bu
olumsuz düşünceler onların kendilerini, dünyayı ve
geleceği olumsuz olarak değerlendirmelerine neden
olmaktadır. Depresyonun tetikleyicisi olan bu olumsuz
bilişsel şemaların yaşamın erken dönemlerinde çevreyle
etkileşimler soncu oluştuğu belirtilmektedir (38).
Kişilerarası etkileşimler aracılığı ile çocuklar, özellikle
ailelerinden, kendileri ve diğerleri ile ilgili bilgi edinmekte ve benlik kavramlarını oluşturmaktadırlar. Çocuğun
aileden aldığı geribildirimlerin sürekli olumsuz olması
durumunda çocukta olumsuz benlik algısı oluşması olasılığı daha yüksektir ve bu durum çocuk için depresyona yatkınlık açısından bir risk faktörü haline gelmektedir
(39). Annesi tarafından sürekli eleştirilen, olumsuz geri
bildirimler alan çocukların olumsuz olaylar karşısında
kendini suçlama eğilimlerinin daha yüksek olduğu
bulunmuştur (40). Çok sayıda çalışmada olumsuz benlik saygısının bir göstergesi olarak kişinin kendini değersiz hissetmesinin depresyonla olumlu ilişkili olduğu
gösterilmiştir (41-43).
Bu bulgular çocuğun benlik algısının ailesiyle etkileşiminden etkilediğini, benlik saygısının da çocuğun ruh
sağlığı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Ancak az
sayıda çalışmada benlik saygısının ana-baba çocuk arasındaki ilişki ile ruh sağlığı arasındaki ilişkide aracı rolü
incelenmiştir. Bu çalışmalardan birinde, çocuğun benlik
algısının, dünyaya ve geleceğe bakışının ana-baba çocuk
ilişkisinden etkilendiğini ve bunun çocuğun depresif
belirtiler göstermesiyle ilişkili olduğu bulunmuştur (44).

Bir başka çalışmada, otoriter ana-baba tutumunun
(düşük ilgi, sevgi, yüksek kontrol) gençlerin mutlulukları üzerinde olumsuz etkisinin benlik saygısı aracılığı ile
olduğu gösterilmiştir (45). Ayrıca olumsuz ana-baba
tutumlarının düşük benlik saygısı aracılığı ile olumsuz
ruh sağlığını yordadığı da gösterilmiştir (46). Bu çalışmalar ergenlerin ana-baba ilişkileri ve psikolojik sağlıkları arasında benlik saygısı gibi bilişsel aracı değişkenlerim rolünü göstermektedir.
Sonuç olarak, çalışmaların çoğunluğunda ana-baba
davranışlarının ve ana-baba ergen ilişkisinin ergenlerin
psikolojik sağlıkları üzerinde etkisi gösterilmiş olsa da
ana-baba davranışlarının ergenlerin psikolojik sağlıklarını hangi mekanizmalar aracılığı ile etkilediği yeterince incelenmemiştir. Bu çalışmada ana-baba ergen çatışması, benlik saygısı ve depresyon belirtileri arasındaki
doğrudan ve dolaylı ilişkiler incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, ana-baba ergen çatışması, benlik saygısı ve
depresyon belirtileri arasındaki doğrudan ilişkilerin ve
ana-baba ergen çatışması ve depresyon belirtileri arasındaki ilişkide benlik saygısının aracılık etkisinin incelenmesidir.
YÖNTEM
Çalışma Grubu
Çalışma grubu Ege bölgesinde küçük ölçekli bir ilde
bulunan liselerde okuyan 14–18 yaş aralığında
(X=15.89; SS=0.95) 150 erkek, 188 kız olmak üzere,
toplam 338 öğrenciden oluşmuştur. Çalışmaya katılan
öğrenciler toplam üç liseden (Düz lise ve Anadolu lisesi,
n=16; bir teknik ve meslek lisesi; n=5) seçilmiştir.
Öncelikle okulların oranı dikkate alınarak okullar rastgele
yöntemle seçilmiş, ardından her bir okuldan lise ikinci ve
üçüncü sınıflardan üçer sınıf rastgele seçilmiştir. Seçilen
sınıflardan toplam 356 öğrenciye ulaşılmış, 18 öğrenci
çalışmaya katılmayı reddetmiştir. Katılımcıların %90’ı
biyolojik ana babaları ile birlikte yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların annelerinin ortalama eğitim düzeylerinin dörtlü derecelendirme üzerinden 2.48 (SS=1.13),
babaların ise 2.91 (SS=1.08) olduğu görülmüştür. Aylık
ortalama gelir ise 2.64 (SS=1.21) olarak bildirilmiştir
(1=1000 TL’den az, 6=5000TL’den yüksek).
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Şekil 1: Yapısal model (değerler standartlaştırılmış değerleri yansıtmaktadır).

Ölçekler
Ana-baba Ergen Çatışması: Ergenlerin ana babasıyla yaşadığı çatışmanın sıklığı “Ergen Aile Süreçleri
Ölçeğinin” (47) çatışma alt ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Üç madde anneyle, üç madde de babayla
olan çatışmanın sıklığını değerlendirilen ölçek 1-5 arasında puanlanmaktadır. Türkçe formun psikometrik
çalışmaları ölçeğin orijinal formu ile aynı yapıya sahip
olduğunu göstermiştir (48). Ölçeğin uyarlama çalışmasında Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları anneyle
çatışma için α=0.79 ve babayla çatışma için α=0.67
bulunmuştur. Bu çalışmada iç tutarlılık katsayıları
anneyle çatışma için α=0.69 ve babayla çatışma için
α=0.78 olarak bulunmuştur.
Benlik Saygısı: Benlik saygısı Rossenberg (49) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ ye Çuhadaroğlu (50) tarafından uyarlanan “Rossenberg Benlik Saygısı Ölçeği ” ile
ölçülmüştür. On maddeden oluşan ölçek, 1 (hiç uygun
değil) – 4 (tamamen uygun) arasında değişen 4’lü derecelendirme üzerinden değerlendirilmektedir. Ölçeğin
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güvenirlik katsayısı 0.75 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı α=0.80
bulunmuştur.
Depresyon Belirtileri: Depresyon belirtilerinin
ölçümünde Derogatis (51) tarafından geliştirilen kısa
semptom envanterinin depresyon alt ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 1 (hiç uygun değil)-4 (tamamen uygun) arasında değişen 4’lü Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin ergenler için uyarlama çalışması Şahin, Durak ve Uğurtaş (52)
tarafından gerçekleştirilmiş ve iç tutarlık katsayısının
(Cronbach alpha) α=0.70 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada depresyon alt ölçeğinin Cronbach-alfa güvenirlik
katsayısı α=0.90 bulunmuştur.
İşlem
Öncelikle okullarda uygulama yapabilmek için İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ve Üniversite Etik
Kurulundan izinler alınmıştır. Çalışmada kullanılan
ölçekler katılımcılara ders saatinde, gönüllülük esasına
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Tablo 1: Ortalama, standart sapma ve değişkenler arası korelasyonlar
Erkek
A çatışma
B çatışma
BS
DEP

Ort.		
Kız

2.43
2.45
3.67
2.22

2.79
2.59
3.65
2.44

Erkek
0.81
0.98
0.68
0.95

SS		
A çatışma
B çatışma
BS
DEP
Kız				
0.79
-0.19*
-0.27*
0.87		
--0.14**
0.69			
-0.85				

0.29*
0.22*
-0.31*
--

*p<0.01, **p<0.05. Ort.: Ortalama, SS: Standart sapma, A çatışma: Anneyle çatışma, B çatışma: Babayla çatışma, BS: Benlik saygısı, DEP: Depresyon

Tablo 2: Ölçme modeli
		Standardize edilmemiş değerler
Tahmin
S.H.
C.O.
M1→ Anne çatışma
M2→ Anne çatışma
M3→ Anne çatışma
M1→ Baba çatışma
M2→ Baba çatışma
M3→ Baba çatışma
Parsel1→ Benlik saygısı
Parsel2→ Benlik saygısı
Parsel1→ Depresyon
Parsel2→ Depresyon
Parsel3→ Depresyon

1.00			
1.18
0.13
9.20
1.19
0.13
9.21
1.00			
0.97
0.08
12.87
0.89
0.07
12.82
1.00			
1.105
0.11
9.64
1.00			
1.01
0.04
26.16
0.90
0.04
25.63

Standardize edilmiş değerler
0.58
0.68
0.67
0.76
0.72
0.71
0.82
0.92
0.86
0.89
0.88

Bütün değerler p<0.001 düzeyinde anlamlıdır.
M1:Madde 1, M2:Madde 2, M3:Madde 3, SH:Standart hata, CO:Kritik oran.

dayalı olarak, grup uygulamaları şeklinde uygulanmıştır. Katılımcılara öncelikle araştırmanın amacına yönelik
ve katılımın gönüllü olduğuna yönelik bilgi verilmiştir.
Katılımcıların onayları alınmış ve istedikleri zaman çalışmadan ayrılabilecekleri belirtilmiştir. Katılımcılardan
kimlik bilgileri istenmemiştir. Ölçeklerin uygulanması
20–25 dakika arasında değişmiştir.
İstatistiksel Analiz
Veri analizine başlamadan önce olası eksik ve
hatalı kodlamalar gözden geçirilmiştir. İlk olarak anababa ergen çatışması, benlik-saygısı ve depresyon
belirtileri değişkenleri arasındaki ilişkiler SPSS 17
programında Pearson Momentler Çarpım Korelasyon
katsayısı ile hesaplanmıştır. Ardından AMOS 17 kullanılarak örtük değişkenlerle yol analizi (path analysis) gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de bu çalışmada kullanılan yapısal model sunulmaktadır. Modelde (1) anababa ergen çatışmasının benlik saygısı üzerine olan
doğrudan etkileri; (2) anababa ergen çatışmasının

depresyon belirtileri üzerindeki doğrudan etkisi (3)
ana-baba ergen çatışmasının benlik saygısı aracılığı
ile depresyon belirtileri üzerindeki dolaylı etkisi incelenmiştir.
Modelde anneyle çatışma ve babayla çatışma
değişkenleri örtük değişkenler ve onları oluşturan
üçer madde gözlenen değişken olarak ele alınmıştır.
Benlik saygısı ve depresyon belirtileri değişkenleri
için sırasıyla iki ve üç olmak üzere maddelere dayalı
olarak parseller oluşturulmuştur (53). Parsellemede
genellikle en yüksek madde faktör yükünü alan madde birinci parsele, arkasından gelen madde ikinci parsele atanmak suretiyle oluşturulmaktadır. Buna göre
benlik saygısı için parsel bir 1, 2, 4, 5 ve 10. maddelerden; parsel iki ise 3, 6, 7, 8 ve 9. maddelerden oluşmuştur. Depresyon belirtileri için parsel bir 3, 2, 9 ve
10. maddelerden; parsel iki 4, 5, 12 ve 8. maddelerde;
parsel üç ise 1, 6, 7 ve 11. maddelerden oluşmuştur.
Bu yaklaşımda maddeler parsellere dengeli bir biçimde dağıtılmış olmakta bu da model tahminine güç
katmaktadır.
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Tablo 3: Yapısal model: standardize edilmiş değerler
		

Doğrudan etki

Anne çatışma →
Baba çatışma →
Anne çatışma →
Baba çatışma →
Benlik saygısı →

-0.23*
-0.08
0.20*
0.21*
-0.27*

Benlik saygısı
Benlik saygısı
Depresyon belirtileri
Depresyon belirtileri
Depresyon belirtileri

Tablo 4: Ana-babayla çatışmanın depresyon belirtileri
üzerine olan standardize edilmemiş dolaylı etkiler ve
model tarafından açıklanan toplam varyanslar
Dolaylı etki		

R2

Anne çatışma →
Baba çatışma →

Depresyon belirtileri
Depresyon belirtileri

Benlik saygısı		
Depresyon belirtileri

*p<0.001.

0.09
0.06
0.08
0.26

BULGULAR
Benlik saygısı ve depresyon belirtileri üzerine cinsiyetin etkisi MANOVA kullanılarak analiz edilmiştir.
Sonuç cinsiyetin temel etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir (F[3,291]=3.97, p<0.01, r=0.04). İzleme analizi
sonuçları kızların depresyon belirtileri puan ortalamalarının erkeklerden yüksek olduğunu göstermiştir
(F[1,293]=4.59, p<0.05, r=0.02; kızlar ve erkekler için ortalamalar sırsıyla 2.42 ve 2.20). Benlik saygısı açısından
cinsiyet farklılığı bulunmamıştır. Ortalama ve standart
sapma değerleri ile değişkenler arası korelasyonlar Tablo
1’de sunulmuştur. Tablo 1’de görüldüğü gibi anneyle
çatışma benlik saygısı ile hafif düzeyde negatif yönde,
babayla çatışma ise çok zayıf düzeyde bir ilişki göstermiştir. Ana-babayla çatışma depresyon belirtileri ile de
hafif düzeyde ilişkilidir. Benlik saygısı depresyon belirtileri ile hafif düzeyde pozitif yönde ilişki göstermiştir.
Yapısal Eşitlik Modeli
Yapısal model testinden önce ölçek maddelerinin ve
parsellerin örtük değişkenler ile olan faktör yüklerini
değerlendiren ölçme modeli test edilmiştir (Tablo 2).
Sonuçlar ölçme modeli ile ilgili uyum değerlerinin kabul
edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir
( χ 2[54, n=338]=190.86, χ 2/df=3.53; Karşılaştırmalı
Uyum İndeksi [Comparative Fit Index CFI]=0.95;
Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü [The Root Mean
Square Error of Approximation, RMSEA]=0.068).
Ölçme modeline ilişkin faktör yük değerleri Tablo 2’de
sunulmuştur. Sonuçlara göre gözlenen değişkenlerin
çoğunluğunun yüksek faktör yük değerleri aldığı görülmektedir.
Yapısal model testinde en yüksek olabilirlik kestirim
(Maximum Likelihood Estimation) yöntemi
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kullanılmıştır. Uyum indeksleri iyi sonuçlar vermiştir
(χ 2 [48, n=338]=104.81, χ 2 /df=2.18; CFI=0.98;
RMSEA=0.047). Sonuçlar χ2/sd 2’ye yakın bir değer
almıştır ve bu oranın 1-2 arasında olması mükemmel bir
uyumu göstermektedir (54). Ayrıca CFI (0.98) değerinin
0.90’ın üzerinde, RMSEA 0.05’in altında olduğu görülmektedir ve bu değerler de modelin yüksek düzeyde
uyuma sahip olduğunu göstermektedir (55,56).
Tablo 3’te modeldeki değişkenler arasındaki doğrudan ilişkiler sunulmuştur. Sonuçlar doğrudan ilişkiler
açısından değerlendirildiğinde anneyle çatışma benlik
saygısı ile negatif ilişki gösterirken (β=-0.23), babayla
çatışma anlamlı ilişki göstermemiştir (β=-0.08). Ayrıca
benlik saygısı depresyon belirtileri ile negatif ilişki göstermiştir (β=-0.27). Anneyle çatışma ve babayla çatışma
ile depresyon belirtileri arasındaki doğrudan ilişkilerin
de pozitif olduğu görülmektedir (β=0.20, β=0.21, sırasıyla).
Tablo 4’te dolaylı ilişkiler sunulmuştur. Anneyle
çatışma ile depresyon belirtileri arasındaki dolaylı etkinin (0.09) babayla çatışmayla depresyon belirtileri arasındaki dolaylı etkiden (0.06) daha güçlü olduğu görülmektedir. Dolaylı etkinin (aracılık etkisi) anlamlı olup
olmadığını belirlemek için tekrar örnekleme (bootstrapping) yöntemi kullanarak düzeltilmiş güven aralığı
(bias-corrected confidence intervals) kullanılarak gerçekleştirilen analiz sonucu benlik saygısının anneyle
çatışma ilişkisindeki aracılık rolünün anlamlı olduğunu
göstermiştir (p<0.001). Tablo 4’te ayrıca model tarafından benlik saygısı ve depresyon belirtilerindeki değişimin açıklanma oranları sunulmuştur. Buna göre anababayla çatışma benlik saygısındaki varyansın yaklaşık
%8’ini, anababayla çatışma ve benlik saygısı birlikte
depresyon belirtileri değişkenine ait varyansın yaklaşık
%26’sını açıklamıştır.
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TARTIŞMA
Bu çalışmada ana-babayla çatışma, benlik saygısı ve
depresyon belirtileri arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkiler incelenmiştir. Sonuçlar ana-babayla çatışmanın
benlik saygısıyla, benlik saygısının da depresyon belirtileri ile olumsuz ilişkili olduğunu göstermiştir. Anneyle
çatışma benlik saygısı ile daha güçlü bir ilişki göstermiştir. Ana-babayla çatışma depresyon belirtileri ile de doğrudan olumlu yönde ve benzer düzeyde bir ilişki göstermiştir. Ayrıca benlik saygısının anneyle çatışma ve depresyon belirtileri arasındaki ilişkide aracılık etkisinin
olduğu görülmüştür.
Ana-baba çocuk arasındaki ilişkilerin ergenlerin psikolojik sağlığı ile yakından ilişkili olduğu çok sayıda
çalışmada gösterilmiştir (20-22). Bu çalışmanın sonuçları özellikle ana-babayla çatışma yaşamanın depresyon
açısından risk faktörü olduğunu gösteren bulgularla
(6,26-29) benzerlik göstermektedir. Her ne kadar bazı
kuram ve araştırmacılar tarafından ana-baba ergen çatışmasının sağlıklı bir gelişim için gerekli olduğu ileri sürülse de (3), bu çalışmanın sonuçları çatışmanın depresyon
gibi sorunlarla olumlu ilişkili olduğunu gösteren (4) bulgulara destek olarak görülebilir. Var olan çalışmalar
özellikle baba ergen arasındaki çatışmanın ergenlerde
depresyonla ilişkili olduğunu (6-24) gösterse de bu
çalışmada hem anne hem de babayla çatışma yaşamanın depresyon ile benzer düzeyde ilişki gösterdiği ortaya konmaktadır.
Ana-baba ergen çatışması ve ergenlerin benlik saygı
üzerine yapılan bazı çalışmalarda hem annenin hem
babanın önemi (25), bazılarında ise baba ergen çatışmasının ergenin iyi oluşu üzerindeki etkisinin anneden fazla olduğu gösterilmiştir (36). Bu çalışmada anneyle
çatışma yaşamanın ergenlerin benlik saygıları üzerinde
babayla yaşanan çatışmadan daha etkili olduğu görülmüştür. Bu bulgu, Türk toplumunda anne ve babaların
çocukları ile ilişkilerinin farklılaşması ile ilişkili olabilir.
Türk aile yapısının temel özelliklerinden bir duygusal
yakınlıktır (57) ve çocuklar annelerine babalarına olduğundan daha yakın hissetmektedirler (58). Anneyle
çatışma ve benlik saygısı arasındaki ilişki anne ve çocuk
arasındaki duygusal yakınlık ile açıklanabilir. Çünkü
Türk kültüründe ana-babayla çocuk arasındaki yakın

ilişkiler çocuktan “iyi evlat olma” yönünde beklentilere
eşlik etmekte (59) ve çocuğu bu beklentilere göre davranmaya teşvik etmektedir. Bu beklentiler de gencin
benlik saygısına olumsuz yansıyan anne ergen çatışmasının nedeni olabilir.
Çalışmanın sonuçları olumsuz benlik algısının depresyon için bir risk faktörü olabileceğini göstermiştir. Bu
sonuç ayrıca değersizlik duygusunun depresif bozuklukların bir parçası oluşuyla da (41-43) ilişkilidir. Ayrıca
olumsuz benlik algısının ana-babayla çatışma ve depresyon belirtileri arsındaki aracılık rolünün ortaya konması bu çalışmanın temel bulgularından biridir. Bu bulgu depresyonu açıklamaya yönelik açıklamalara destek
sunmaktadır. Buna göre çocuklar ailelerinden kendileri
ile ilgili bilgi edinmekte ve benlik oluşturmaktadırlar;
çocuğun aileden aldığı geribildirimlerin sürekli olumsuz
olması durumunda çocukta olumsuz benlik algısı oluşması olasılığı artmakta ve bu durum çocuk için depresyona yatkınlık açısından bir risk faktörü haline gelmektedir (39). Bu görüş olumsuz benlik saygısının olumsuz
ana-baba çocuk ilişkileri ile depresyon arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini gösteren başka çalışmaların bulguları
ile de desteklenmiştir (44-46).
Bu çalışmanın ana-babayla çatışma, benlik saygısı ve
depresyon belirtileri arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri ortaya koyma açısından var olan alan yazına
önemli bir katkısı olsa da çalışmanın bazı sınırlılıkları
bulunmaktadır. Çalışmada değişkenler arası ilişkiler yol
analizi (path analysis) kullanılarak incelenmiştir. Yol
analizi değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri incelemekten çok teorik ilişkileri test etmektedir (60). Yol analiz ile teorik ya da görgül bulgulara dayanılarak kurulan
modeldeki değişkenler arası etkiler yordanmaktadır.
Buna dayanarak çalışmanın bulguları tarafından ortaya
konan ilişkiler nedensel açıdan yorumlanırken dikkatli
olunmalıdır. Ayrıca bu çalışmada kurulan model anababa ergen çatışması ve ergenlerin psikolojik sağlığı ile
ilişkisi üzerine kurulan olası modellerden sadece bir
tanesidir. Model oluşturma sürecinde her zaman tam
doğru modeli kurmayla ilgili bir risk olduğu da akılda
tutulmalıdır. Çalışmanın sınırlılıklarından biri kesitsel
veriye dayalı olmasıdır. Ana-baba ergen çatışmasının
gelişim dönemleri açısından önemli değişimler gösterdiğine yönelik bulgulara (15) dayanarak bu çalışmada
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kurulan modeldeki değişkenler arası ilişkilerin boylamsal bir çalışmada ele alınması nedensel ilişkiler kurabilme açısından da önemli sonuçlar ortaya koyabilir. Var
olan kesitsel çalışmalara dayalı olarak ergenlerde içselleştirme ya da dışsallaştırma sorunlarının mı ana-baba
ergen çatışmasına neden olduğu ya da ana-baba ergen
çatışmasının mı ergenlerde içselleştirme ya da dışsallaştırma sorunlarına neden olduğu tam olarak ortaya konulamamıştır. Örneğin, Shek (61) ilk ergenlikte yüksek
yoğunlukta yaşanan ana-baba ergen çatışmasının gencin bir yıl sonra depresyon belirtileri göstermesini yordadığını, aynı zamanda ilk ergenlikteki depresif belirtilerin de bir yıl sonraki depresyonu yordadığını göstermiştir. Gelecek çalışmalarda boylamsal desenler kullanılarak ana-baba ergen çatışması ve çocukların psikolojik
sağlıkları arasındaki karşılıklı ilişkilerin doğası tam olarak anlaşılabilir. Ayrıca benlik saygısı ve depresyon arasındaki ilişki karşılıklı olabilir. Beck’in (37) kuramında
gösterildiği gibi düşük benlik saygısına sahip kişi depresyon yaşamaya daha yatkın olsa da, depresyon yaşama döneminde kişinin benlik saygısı düşmektedir. Bazı
araştırmacılar tarafından benlik saygısı ve depresyon
arasındaki ilişkinin çift yönlü olabileceği vurgulanmış
olmasına karşın (62), Orth ve arkadaşları (63) düşük
benlik saygısının depresyonu yordadığını, ancak depresyonun kişinin sonraki benlik saygısı düzeyini yordamadığını göstermişlerdir. Çalışmanın diğer bir sınırlılığı
da ergen ana-baba çatışması gibi bir konuda sadece

ergenlerin bildirimlerine dayanarak veri toplanmasıdır.
Gelecek çalışmalarda ana babalardan da veri toplanabilir. Ayrıca çalışmada depresyon belirtilerini ölçmek için
Kısa Semptom Envanteri (KSE)’nin depresyon boyutu
kullanılmıştır, depresyon ölçümlerinde daha sık kullanılan Beck Depresyon Envanteri’nin kullanılmaması da
çalışmanın bir diğer sınırlılığını oluşturmaktadır.
Sonuç olarak bu çalışmayla ana-baba ergen çatışmasının ve olumsuz benlik saygısının ergenlerin depresyon
belirtileri yaşamaları açısından risk faktörleri olduğu
gösterilmiştir. Ayrıca sonuçlar ana-babayla ilişkilerin
hangi mekanizmalar aracılığı ile ergenlerin psikolojik
sağlıkları ile ilişki gösterdiğini ortaya koymuştur. Çok
sayıda çalışmada çocukların psikolojik sağlıkları ile ilişkili olan faktörler araştırılmıştır ve bu çalışmaların temel
katkılarından biri psikolojik sağlığın üzerinde değiştirilebilir çevresel faktörlerin etkisini ortaya koymasıdır.
Buna dayanarak çevresel faktörlerde değişiklikler yapılarak çocukların psikolojik sağlıklarını geliştirmek uygulamaya yönelik amaçlardan biri olmaktadır. Uygulamalar
açısından bu çalışmanın sonuçları ana-baba eğitim
programlarında olumlu ana-baba ergen ilişkilerinin
yanında ergenlerin benlik algılarına da vurgu yapılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Buna dayanarak ruh
sağlığı alanında çalışan uzmanlar ve psikolojik danışmanlar gelişimsel ve önleme çalışmaları kapsamında
gençlerin ana-baba ilişkilerini ve olumlu benlik algıları
geliştirmelerine yönelik programlar uygulayabilir.
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