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ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI ÖLÇEĞİ (Parenting Styles Questionnaire) 
 
Aşağıda, anneniz ve babanızla olan ilişkileriniz hakkında cümleler verilmiştir. Sizden istenen, çocukluğunuzu ve genel olarak anne-babanızla ilişkinizi düşünerek her bir 
cümlenin sizin için ne derece doğru olduğunu ilgili yeri işaretleyerek belirtmenizdir. Bunu anne ve babanız için ayrı ayrı yapmanızı istemekteyiz. Hiçbir maddenin doğru 
veya yanlış cevabı yoktur. Önemli olan her cümle ile ilgili olarak kendi durumunuzu doğru bir şekilde yansıtmanızdır. Anne ve/veya babanızı kaybetmişseniz 
yetişmenizde en çok katkısı olan kişiyi gözönüne alınız. 
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1. Benimle sık sık rahatlatıcı bir şekilde konuşurdu            

2. Her davranışımı sıkı sıkıya kontrol etmek isterdi            

3. Nasıl davranacağım ya da ne yapacağım konusunda bana hep yararlı 
fikirler vermiştir  

          

4. Onun istediği hayatı yaşamam konusunda hep ısrarlı olmuştur            

5. Sorunlarım olduğunda onları daha açık bir şekilde görmemde hep 
yardımcı olmuştur  

          

6. Arkadaşlarımla ilişkilerime çok karışırdı           

7. Sorunlarımı çözmemde destek olurdu            

8. Onunkinden farklı bir görüşe sahip olmama genellikle tahammül 
edememiştir  

          

9. Sevgi ve yakınlığına her zaman güvenmişimdir            

10. Kurallarına aykırı davrandığımda beni kolaylıkla affetmezdi            

11. Hiçbir zaman fazla yakın bir ilişkimiz olmadı (T)           

12. Ne zaman, ne yapmam gerektiği konusunda talimat verirdi            

13. Bir problemim olduğunda ona anlatmaktansa, kendime  
      saklamayı tercih ederdim (T) 

          

14. Geç saatlere kadar oturmama izin vermezdi            

15. Onunla birbirimize çok bağlıydık            

16. Arkadaşlarımla geç saate kadar dışarıda kalmama izin vermezdi            

17. Onun düşüncelerine ters gelen bir şey yaptığımda suçlamazdı            

18. Boş zamanlarımı nasıl değerlendireceğime karışırdı           

19. Bir sorunum olduğunda bunu hemen anlardı            

20. Hangi saatte hangi arkadaşımla buluşacağımı bilmek isterdi            

21. Hiçbir zaman benim ne hissettiğimle veya ne düşündüğümle   
     gerçekten ilgilenmedi (T) 

          

22. Arkadaşlarımla dışarı çıkmama nadiren izin verirdi            
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 Tek rakamlar kabul/ilgi/sevgi boyutu, çift rakamlar sıkı denetim/kontrol boyutu, T= test yönde puanlanacak maddeler.  

 Geliştiren: Nebi Sümer, e-posta:  nsumer@metu.edu.tr 

 Anne ve baba formunu ayrı sayfalarda (mümkünse araya başka ölçekler koyarak) uygulayınız.  

 Bu ölçeğin ilk versiyonu aşağıdaki makalede anlatılmıştır. Daha sonraki analizlerle 22 maddelik kısa versiyon oluşturulmuştur.  
Sümer, N., & Güngör, D. (1999). Çocuk yetiştirme stillerinin bağlanma stilleri, benlik değerlendirmeleri ve yakın ilişkiler üzerindeki Etkisi. Türk Psikoloji 
Dergisi, 14 (44), 35-58.  
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