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O’Leary-Porter Çatışma Ölçeği (Parents’ Perception of Marital Conflict) 

Ölçek, anne ve babaların farklı konularda çocukların önünde ne sıklıkla tartıstıklarını ölçmeyi 

amaçlamaktadır. Türkçeye uyarlanan ölçeğe Türk kültürüne uygun olan 5 madde daha 

eklenmiş ve toplam 15 maddeden oluşan tek boyutlu ölçek elde edilmiştir.  

 

Ters kodlanan maddeler: 10 

 

4’lü derecelendirme yöntemine göre: 

1 = Hiçbir zaman 

2= Bazen 

3 = Sık sık 

4 = Her zaman 

 

Ölçek maddeleri; 

1. Ekonomik sıkıntıların arttığı günlerde geçimle ilgili tartısmaları belirli zamanlara ve 

ortamlara sınırlamak zorlaşır. 

Siz ve eşiniz parasal konuları çocuğunuzun önünde ne sıklıkla tartışırsınız? 

2. Çocuklar genellikle anne ya da babasının birinden para veya izin isteyip alamadıklarında 

hemen digerine giderler. 

Sizin çocuğunuz bunu yaptıgında ne sıklıkla istedigini elde eder? 

3. Eşler genellikle çocuklarının disiplini konusunda anlaşmazlığa düşerler. 

Siz ve esiniz çocugunuzun disiplini ile ilgili problemleri onun önünde ne sıklıkla tartışırsınız? 

4. Çocuğunuz ne sıklıkla sizi veya eşinizi, ailede kadının üstlenmesi gereken roller (örneğin; 

ev kadını olmak, çalışan kadın olmak, vb.) ile ilgili tartısırken duyar? 

5. Eşiniz ne sıklıkla sizi kişisel bir alışkanlığınız nedeniyle (örneğin; içki sigara içmek, 

söylenmek, özensiz olmak ve benzeri konularda) çocuğunuzun önünde elestirir? 

6. Siz eşinizi ne sıklıkla kişisel bir alışkanlığı nedeniyle çocuğunuzun önünde elestirirsiniz? 

7. Her evlilikte tartışmaların olması normaldir. 

Eşinizle tartışmalarınız ne sıklıkla  çocuğunuzun önünde cereyan eder? 

8. Hepimiz aşırı stres altındayken elimizde olmadan kontrolümüzü biraz da olsa kaybederiz. 

Evliliğinizde öfke ne sıklıkla çocuğunuzun önünde fiziksel davranışlarla ifade edilir? 
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9. Siz veya esiniz ne sıklıkla çocuğunuzun önünde birbirinize öfkeli sözler söylersiniz? 

10. Eşinizle birbirinize olan sevginizi ne sıklıkla çocuğunuzun önünde gösterirsiniz? 

11. Çocuğunuzun neler ve ne kadar yediği konusunda onun önünde eşinizle ne sıklıkla 

tartışırsınız? 

12. Esinizi çocuğunuzu çok şımarttığı için çocuğunuzun önünde ne sıklıkla eleştirirsiniz? 

13. Çocuğunuzla yeterince ilgilenmedigi konusunda eşinizle çocuğunuzun önünde ne sıklıkla 

tartışırsınız? 

14. Eşler bazen çocuklarının üzerine gereğinden fazla düşüp onları aşırı korurlar. 

Siz eşinizle bu konuda çocuğunuzun önünde ne sıklıkla anlasmazlıga düsersiniz? 

15. Okul başarısı ve ders çalısma konusunda çocuğunuzun önünde eşinizle ne sıklıkla 

tartısırsınız? 

 


