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Öz

Bu çalışmada öğretmen adaylarında ego durumlarının bağlanma stillerini yordama gücü
incelenmiştir. Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde farklı bölümlerde öğrenim gören
340 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama araçları olarak Ego Durumları Ölçeği ile
Bağlanma Tarzları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için Pearson korelasyon katsayısı ve
basit çoklu (Linear) regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Korelasyon analizleri güvenli
bağlanmanın yetişkin ve doğal çocuk ego durumları ile pozitif, asi çocuk ego durumu ile
negatif; korkulu bağlanmanın altın ve asi çocuk ego durumları ile pozitif, koruyucu ebeveyn
ego durumu ile negatif; saplantılı bağlanmanın doğal, altın ve asi çocuk ego durumları ile
pozitif, yetişkin ego durumu ile negatif; kayıtsız bağlanmanın ise eleştirel ebeveyn, doğal, altın
ve asi çocuk ego durumları ile pozitif, koruyucu ebeveyn ego durumu ile de negatif yönde
ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, regresyon analizleri yetişkin, doğal çocuk ve asi çocuk
ego durumlarının güvenli bağlanmayı; altın çocuk ve asi çocuk ego durumlarının korkulu
bağlanmayı; yetişkin, doğal çocuk ve altın çocuk ego durumlarının saplantılı bağlanmayı;
koruyucu ebeveyn ve asi çocuk ego durumlarının ise kayıtsız bağlanmayı anlamlı derecede
yordadığı görülmüştür. Çalışmada elde edilen bulgular eğitsel açıdan tartışılmış ve ilgililere
önerilerde bulunulmuştur.
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Abstract

The purpose of this study was to examine the predictive power of ego states on attachment
styles in teacher candidates. The descriptive survey model was used in the study. The
participants were 340 undergraduate students (249 female, 91 male) studying in different
majors at the Faculty of Education in Pamukkale University. Ego States and Attachment
Patterns Scales were used to gather the data. Pearson correlation and linear regression analyses
were performed to analyze the data. Results showed that secure attachment style was positively
related with adult and natural child and negatively with rebellious child ego states; fearful
attachment style was positively related with golden and rebellious child and negatively with
nurturing parent ego states; preoccupied attachment style was positively related with natural,
golden and rebellious child and negatively with adult ego states; dismissing attachment style
was positively related with critical parent, natural, golden and rebellious child and negatively
with nurturing parent ego states. Moreover, regression analyses show that adult, natural and
rebellious child ego states predict secure attachment style; golden and rebellious child ego states
predict fearful attachment style; adult, natural and golden child ego states predict preoccupied
attachment style; nurturing parents and rebellious child ego states predict dismissing attachment
style. Implications of the findings were discussed and further suggestions were given for the
educators.
Keywords: Ego states, attachment styles, teacher candidates
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Giriş
Bireylerin gelişimsel özellikleri ve eğilimleri yakından uzağa kendilerini çevreleyen sosyal,
kültürel ve eğitsel yapılar gibi birçok dinamikten etkilenir. Böylece oluşan özellikler ve
eğilimler bireyin öz düzenleme sürecinde aktif birer yapı olarak işlev görürler. Bireysel farklılık
değişkenleri olarak da değerlendirilebilecek olan bu tür önemli özelliklerden ikisinin ego
durumları ve bağlanma stilleri olduğu söylenebilir. Alan yazın her iki değişkenin de bireylerin
her türlü ortamda sergiledikleri bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkilerinde ve özellikle de
yakın ilişkilerinde anlamlı düzeyde yordayıcı role sahip olduğunu ve başarılarınıperformanslarını etkilediğini göstermektedir (Alisinanoğlu ve Köksal, 2000; Çam, 1995; Deniz,
2006; Eraslan Çapan, 2009; Karakuş, 2012; Karaşar, 2014; Keler, 2008; Terzi ve Cihangir
Çankaya, 2009; Wautier ve Blume, 2004). Bu nedenledir ki gerek ego durumları gerekse
bağlanma stilleri kavramları son yıllarda davranış bilimcilerin önemli ölçüde ilgisini çekmiş ve
yapılan çalışmalarla alana önemli bulgular ve eğitsel doğurgular sunulmuştur. Ancak yapılan
alan yazın taramalarında öğretmen adaylarında her iki yönelimin ilişkisinin ve ego durumlarının
bağlanma stillerini yordama gücünün incelenmediği görülmüştür. Farklı kuram ve
kavramsallaştırmaların birbirleriyle ne tür bir ilişki içinde olduklarının bilinmesi hem gerekli
eğitsel anlayışın oluşması hem de bireylerin gelişim ve öğrenme süreçlerinde sergiledikleri
davranışların ve farklılıklarının nedenlerinin anlaşılması için gereklidir (Buluş, 2011). Bu temel
görüşten hareketle bu çalışmada öğretmen adaylarında ego durumları ve bağlanma stillerinin
ilişkisi ve ego durumlarının bağlanma stillerini yordamadaki rolü incelenmiştir.
Ego durumları kavramı 1960’lı yıllarda Eric Berne’in Transaksiyonel Analiz (TA)
Kuramı kapsamında kavramsallaştırılmış ve birçok araştırmaya konu olmuştur. TA Kuramı
kişilik, gelişim, kişiler arası ilişkiler ve psikopatoloji gibi birçok alanda insanların düşünce,
duygu ve davranışlarının anlaşılmasında ve açıklanmasında oldukça anlaşılır bir bakış açısı
sunmaktadır (Akkoyun, 2011).
TA bir kişilik kuramı olarak, insanların farklı yönlerinin hangi bağlamlarda nasıl ortaya
çıktığını ve nasıl hareket ettiğini, gelişim kuramı olarak, hayatın çocukluk döneminde oluşan
yaşam senaryosu (yazgı) doğrultusunda nasıl şekillendiğini, psikopatoloji kuramı olarak, erken
çocuklukta oluşan kararların sonraki dönemleri nasıl olumsuz etkileyebildiğini ve bir kişiler
arası ilişkiler kuramı olarak ise, diğerleri ile kurulan ilişkilerin insanı nasıl başarılı yada
başarısız kıldığını incelemektedir (Dökmen, 1998; James ve Jongeward, 1993; Stewart ve
Joines, 1999).
TA kuramının üzerinde durduğu en temel kavramlardan biri, kişiliğin alt yapısı olarak
kabul edilen ego durumlarıdır. Kurama göre her bir ego durumu, bireyin gelişim sürecinde
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yaşantıları ile yapılandırdığı davranış kalıplarından oluşur (Elaad, 1993). Ego durumları
geçmişte yaşanan olayları, kaydedilen verileri, gerçek insanları, zamanları, mekânları, kararları
ve duyguları ifade eden (Harris, 2004), belli bir zamanda kişiliğimizi göstermenin bir yoludur
(Stewart ve Joines, 1987). Böylece ego durumları duruma uygun, tutarlı bir duygu, düşünce ve
yaşantılar örüntüsü olarak tanımlanmakta ve içerikle ilgilenen yapısal ve bu içeriğin süreci ile
ilgilenen fonksiyonel olmak üzere iki farklı modelle incelenmektedir (Akkoyun, 1998, 2011).
Yapısal analize göre ego durumları insanın kişiliğinde ebeveyn, yetişkin ve çocuk ego durumu
olmak üzere üç faklı biçimde yer almaktadır (Akkoyun, 2011; Keler, 2008). Fonksiyonel analiz
ise daha çok bireylerin ego durumlarını hem içsel olarak hem de başkalarıyla ilişkilerinde
harekete geçirmeleri, kullanmaları ve böylece gözlenen davranışların sınıflandırılması ile
ilgilidir. Buna göre ego durumları eleştirel ebeveyn, koruyucu ebeveyn, yetişkin, doğal çocuk
ve uygulu çocuk olmak üzere beş farklı şekilde gözlemlenir (Akkoyun, 2011; Nelson-Jones,
1982). Uygulu çocuk ise doğal çocuğun az ya da çok eğitilmesiyle altın ve asi çocuk olmak
üzere iki farklı şekilde ortaya çıkar (Akkoyun, 2011).
Ebeveyn ego durumu, bireyin yaşamında dış kaynaklardan ve esas olarak da ebeveyn
figüründen alınmış duygu, düşünce, tutum ve davranışları içerir (Akkoyun, 2011; James ve
Jongeward, 1993). Böylece yargı, değer, görüş ve tutumlar ile belirginleşen ebeveyn ego
durumu koruyucu ebeveyn ve eleştirel ebeveyn olarak iki şekilde gözlemlenmektedir
(Akkoyun, 2011). Buna göre bazı insanlar diğerleri ile iletişim halinde iken, onlara karşı annebaba gibi tavır takınarak öğütler verir ve onları yönlendirmeye çalışırlar. Ebeveyn ego durumu
koruyucu ve eleştirel ebeveyn olmak üzere iki şekilde görülür. Koruyucu ebeveyn rolünü
benimseyenler, diğer insanların iyilikleri için uğraşma eğiliminde olurlar, karşılarındakileri
tıpkı bir çocuk gibi görüp onları korumaya ve kollamaya çalışırlar. Zararlı davranışlarını ve
alışkanlıklarını bırakmalarını isterler. Koruyucu ebeveyn ego durumunda fedakârlık ve
başkaları için bir şeyler yapma isteği vardır. Eleştirel ebeveyn eğilimliler ise, toplumsal çıkarlar
ve kurallar için başkalarını uyarır ve eleştirirler, kendilerini kültür mirasının ve yeni kuşakların
kurtarıcısı gibi algılarlar. Eleştirel ebeveyn olarak davrandığımızda toplumsal kuralları,
değerleri korumaya, bunlara uymayanları eleştirmeye ve gerektiğinde cezalandırmaya
yöneliriz. Özetle koruyucu ebeveyn; ilgili, özen gösterici, bağışlayıcı, destekleyici, izin verici
iken eleştirel ebeveyn inatçı, güçlü, aşırı koruyucu, kuralcı ve cezalandırıcıdır (Akkoyun, 2011;
Dökmen, 1998; James ve Jongeward, 1993; Nelson-Jones, 1982).
Yetişkin ego durumu kişinin yaşamı, olayları ve ilişkileri objektif olarak değerlendiren
“rasyonel” yanı olarak tanımlanmaktadır. Bu yapının en önemli özelliği “şimdi ve burada”ki
gerçekleri dikkate alması ve verilere dayalı hareket etmesidir. Bu ego durumu sayesinde insan
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ne asi olur ne de uysal. Ani çıkışlar yerine ince eleyip sık dokur, başkasının hatırı için hareket
etmez, doğru ve gerçek neyse onu yapar (Akkoyun, 2011; James ve Jongeward, 1993; NelsonJones, 1982). Bern’e göre yetişkin ego durumu bireyin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli bir
olgudur. Dış dünya ile başa çıkabilmek için gerekli bilgileri, süreçleri ve olasılıkları hesaplar.
Yetişkin egonun bir başka görevi de ebeveyn ve çocuk benlik durumunun etkinliklerini düzene
koymak ve aralarında nesnel bir arabuluculuk işlevini yürütmektir (James ve Jongeward, 1993).
Çocuk ego durumunda sezgi, yaratıcılık, kendiliğinden dürtü ve eğlenme yerleşik
özelliklerdir. Bu ego durumu zamanla çevre ile olan etkileşim sonucu eğitilir ve bu eğitilen yön
uygulu çocuk olarak kavramsallaştırılır. Uygulu çocuk ise doğal çocuğun az ya da çok
eğitilmesiyle altın ve asi çocuk olmak üzere iki farklı şekilde ortaya çıkar (Akkoyun, 2011).
Böylece çocuk ego durumu doğal, altın ve asi çocuk olmak üzere üçe ayrılmış olur. Doğal çocuk
kişiliğin içinden nasıl geliyorsa öyle davranan, her zaman fizyolojik ihtiyaçlarını ön planda
tutan ve eğitilmemiş parçası olarak kabul edilir. Eğlenme, oyunculuk, ben-merkezcilik, içinden
geldiği gibi davranma, hareketlilik ve yaratıcılık temel özellikleridir. Asi çocuk kişiliğin az
eğitilen yanı olup kanun ve kurallara karşı çıkar, otoriteye başkaldırır. Kişiliğin çok eğitilen
yanı ise altın çocuk olup kanun ve kurallara uyum sağlar. Altın çocuk benliği “ne diyorsam onu
yap” görüşüyle büyütüldüğü için kurallara, otoriteye uyan, içe dönük uysal bir kişilik özelliği
sergileyen bir yapıdır. Bütün insanlar doğal çocuk olma sürecinden geçerek ya “asi çocuk” ya
da “altın çocuk” olurlar (Akbağ, 2000; Akkoyun, 1998, 2011; Dökmen, 1998).
İnsanlar bu ego durumlarını duruma göre kullanırlar. Örneğin, bir kişi kendi kişilik
yapısı çerçevesinde bazen yetişkin bazen anne-baba gibi düşünerek davranır, bazı durumlarda
ise çocuk rolüne girerek karşısındaki kişiler ile iletişimde bulunur. TA kuramına göre, sağlıklı
kişilerarası

ilişkiler ego

durumlarının

her

birinin duruma uygun kullanılmasıyla

gerçekleşmektedir. Çünkü her ego durumunun kendine özgü dili, tutumu, duygu ve davranışları
bulunmaktadır (Akkoyun ve Bacanlı, 1990; Berne, 1964). Yine kurama göre sağlıklı insan, anne
baba ve çocuk ego durumlarını yetişkin ego durumunun yönetiminde kullanabilen kimsedir
(Akkoyun, 2011; James ve Jongeward, 1993; Nelson-Jones, 1982). Dolayısıyla sağlıklı bir
kişilik için, her bir ego durumunun katkısı gerekmekle birlikte tepkilerimizin yetişkin ego
durumunun denetiminde olması öngörülmektedir (Akbağ ve Deniz, 2003).
Alan yazın incelendiğinde ego durumlarının üniversite öğrencilerinin cinsiyet rolleri
(Aşılı, 2001), ergenlerin karar verme stratejileri (Kaçar, 2008), çatışma çözme stilleri (Jaiswal
ve Srivastava, 2013), öğretmen adaylarının problem çözme becerileri (Çam, 1997), olumsuz
otomatik düşünceler ve stresle başa çıkma tarzları (Akbağ, 2000), evli çiftlerin yaşamlarına
etkisi (Aydemir, 1996), üniversite öğrencilerinin depresif davranışları, kaygı düzeyleri ve
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bağlanma stilleri (Wautier ve Blume, 2004), öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının
birbirlerine yönelik algıları (Akbağ ve Deniz, 2003), empati (Alisinanoğlu ve Köksal, 2000),
kişilik özellikleri (Ciucur, 2013), karar verme stratejileri ve sosyal beceri düzeyi (Deniz, 2002)
gibi değişkenler ile ilişkili olarak incelendiği görülmektedir. Bu araştırmalardan elde edilen
bulgular, ego durumlarının günlük yaşam pratiğinde işlevi güçlü bireysel birçok özellik ve
eğilim ile ilişkili olduğunu göstermektedir.
Yapılan çalışmalar (Erözkan, 2011; Karaşar, 2014; Keller, 2008) bir kişisel-sosyal ve
gelişimsel değişken olarak bağlanma stillerinin de ego durumları gibi birçok özellik ile ilişkili
olduğuna işaret etmektedir. Bağlanma stilleri kavramı ilk kez Bowlby’ın (1958) “The Nature
of a Child’s Tie to His Mother” adlı çalışmasında ele alınmış, daha sonra yine kendisinin
1969’daki kuramsal çerçevesi doğrultusunda Ainsworth, Blehar, Walters, ve Wall (1978),
Bartholomew ve Horowitz (1991) ve Hazan ve Shaver (1994)’in araştırmaları ile
detaylandırılmıştır.
Kişiler arası ilişkilerin dinamizmini açıklamak için geliştirilen kuramlardan biri olan
bağlanma kuramı, anneye veya bakım veren bir başka kişiye bağlanmanın, bireyin yaşamını
sağlıklı sürdürmesinde önemli bir yeri olduğunu savunmaktadır. Bağlanma kuramı anne veya
bakım veren ile çocuk ve çiftler arasındaki ilişkilerin doğasına eğilir. Bu yaklaşıma göre,
yaşamımızdaki bazı insanlarla doyum veren samimi ve sıcak ilişki ihtiyacı, insan doğasının
gereğidir. Gelişim süreçleri boyunca insanlar, en köklü ihtiyaçlarından olan güvenlik
gereksinimlerini, yakın ilişkiler kurmaya doğal bir yönelim göstererek karşılamaya
çalışmışlardır (Hazan ve Shaver, 1994). Bağlanma kuramı insanlar için önemli olan bu
ilişkiyi/bağı ve ihtiyaç duyulan güvenlik gereksinimini (Bowlby, 1969, 1973, 1980)
nedenleriyle birlikte açıklamaktadır (Sümer ve Güngör, 1999). Kuram kapsamında bağlanma
kavramı “çocuk ve bakım veren kişi arasında gelişen; ilişki kurma, çocuğun bakım veren kişiyi
arama ve yakınlık arayışı davranışları ile kendini gösteren, özellikle stres durumlarında
belirginleşen, dayanıklı ve devamlılığı olan duygusal bir bağ” olarak tanımlanmaktadır
(Bowlby, 1969).
Bowlby’nin (1969, 1973, 1980) çalışmalarından elde ettiği bulgulara göre bebekler,
sıkıntı ya da zorlanmışlık işaretlerine tepki veren, ulaşılabilir olarak algıladıkları kişi ile
bağlanma davranışı gerçekleştirirler. Bağlanılan kişiye yakınlık ihtiyacı, özellikle bebek
herhangi bir nedenle sıkıntıda olduğunda ya da korktuğunda ortaya çıkmaktadır. Bebek böyle
zamanlarda rahatlamak ve yeniden güvende hissetmek için geriye dönebileceği bir güvenlik
üssü-sığınağı arar. Bowlby'nin duygusal bir yakınlık olarak gördüğü bağlanmada yakınlığın
oluşması ve devam etmesi sevgi ve güvenlik duygularına neden olurken, yakınlıktaki herhangi
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bir bozulma ise çoğunlukla kaygıya, kızgınlığa ve üzüntüye neden olmaktadır (Hazan ve
Shaver, 1994).
Ainsworth ve diğerleri (1978) bebeklikteki bağlanmanın niteliğini değerlendirmek ve
bağlanma davranışlarını gözlemlemek için yaptıkları çalışmada güvenli, kaygılı/kararsız ve
kaygılı/kaçınan olmak üzere üç tür bağlanma stili sınıflaması yapmışlardır. Araştırmada güvenli
bağlanan çocukların yalnız bırakıldıklarında kısmen huzursuz olmakla birlikte anneleri geri
döndüğünde panik yapmadan tekrar yakınlık kurabildikleri; kaygılı/kararsız bağlanan
çocukların yoğun bir kaygı, gerilim ve kızgınlık yaşadıkları, çevreyi keşfe çıkamaz hale
geldikleri; kaygılı/kaçınan bağlanma stilindeki çocukların ise ayrılma durumundan çok fazla
etkilenmedikleri ve tekrar birleşmede anneleri ile temas kurmaktan kaçındıkları ve dikkatlerini
oyuncaklarına vermeye çalıştıkları gözlenmiştir (Hazan ve Shaver, 1994; Sümer ve Güngör,
1999). Araştırmadan elde edilen sonuçlar, güvenli bağlanan çocukların, annelerinin her zaman
kendilerine yardımcı olacaklarından emin olan, kaygılı/kararsız bağlanan çocukların,
annelerinin ihtiyaç durumunda yanıt vereceğinden ya da yardımcı olacağından emin olamayan,
bu nedenle ayrılığa olumsuz tepkiler vererek direnen, kaygılı/kaçınan bağlanma örüntüsü olan
çocukların ise annelerinin yardımcı olacağına ilişkin hiç güveni olmayan ve anneleri tarafından
sürekli olarak geri çevrilen ya da reddedilen ve annelerinin ayrılığına tepkisiz kalan çocuklar
olduğunu göstermiştir.
Bowlby (1980) bağlanmanın, sadece insanın yeni doğduğunda, çocukluk ya da okul
yıllarında değil, devam eden yetişkinlik dönemlerini de içine alarak tüm yaşamında etkileyici
bir role sahip olduğunu savunmaktadır. Alan yazında, çocuklukta yapılanan bağlanma türünün
temel niteliklerinin yetişkinlik sürecindeki ilişkilerde de sürdüğünü gösteren çalışmalar
bulunmaktadır (Hazan ve Shaver, 1987). Ancak Weiss’e (1982) göre bazı temel benzerliklere
rağmen, yetişkin bağlanması çocukluk dönemi bağlanmasından önemli farklılıklar
göstermektedir (akt. Hazan ve Shaver, 1994).
Hazan ve Shaver (1987), Ainsworth ve diğerlerinin (1978) bebeklik dönemi süreciyle
ilgili olan üç kategorilik bağlanma modelini, yetişkinlik sürecindeki tüm sosyal ilişkileri
inceleyebilmek amacıyla kullanarak, bu dönemdeki romantik ve sosyal ilişkilerin bebeklik
dönemindeki bağlanma süreci çerçevesinde anlaşılabileceğini öne sürmüşlerdir. Hazan ve
Shaver (1987) bu çerçevede üç tür yetişkin bağlanma stili tanımlamışlardır. Buna göre, güvenli
bağlanma stiline sahip bireyler diğerleri ile yakın ilişkiler kurmaktan ve onlara bağlı kalmaktan
dolayı kendilerini rahat hissederler. Kaygılı/kararsız bağlanma stiline sahip bireyler insanlarla
yakın ilişkiler geliştirmek için yoğun bir istek duymakla birlikte terk edilme ve reddedilme
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korkusu yaşarlar. Kaygılı/kaçınan bağlanma stiline sahip bireyler ise insanlarla yakınlaşmaktan
ve onlara bağlı kalmaktan dolayı huzursuzluk duyarlar (Hazan ve Shaver, 1987).
Dolayısıyla bağlanma ilişkilerinin yaşam boyunca devam ettiği ve yetişkinlik
döneminde sosyal duygusal uyum başta olmak üzere insan davranışları üzerinde oldukça etkili
olduğu savunulmaktadır (Bartholomew ve Horowitz, 1991; Bowly, 1973; Hazan ve Shaver,
1994). Bu etkiyi açıklamak üzere bebeklik bağlanma davranışlarının yetişkin davranışlarındaki
rolünü araştıran Bartholomew ve Horowitz (1991), Dörtlü Bağlanma Modeli kapsamında
yetişkinlerde dört bağlanma türü olduğunu öne sürmüşlerdir. Buna göre bağlanma “benlik
modeli” ve “başkaları modeli” olmak üzere iki boyut üzerinde şekillenmektedir. Hem benlik
hem de başkaları boyutu olumlu ve olumsuz olmak üzere iki yönlüdür. Dolayısıyla, kişinin hem
benlik modeli (kendini sevilmeye, onaylanmaya değerli görüp görmediği) hem de başkaları
modeli (başkalarını güvenilir ve ulaşılabilir görmesi ya da güvenilmez ve reddedici olarak
algılaması) iki kutuplu düşünüldüğünde ortaya dört tür bağlanma çıkmaktadır. Bu modele göre
bir kişinin hem benlik hem de başkaları algısı olumluysa o kişi güvenli bağlanma stili
geliştirmiştir. Olumsuz benlik ve olumlu başkaları algısı saplantılı bağlanma stilini yansıtırken,
olumlu benlik olumsuz başkaları algısı kayıtsız bağlanma stilini tanımlar. Son olarak hem
benlik hem de başkaları algısı olumsuzsa o kişinin bağlanma stili korkulu olarak nitelendirilir.
Dörtlü bağlanma modeline göre, güvenli bağlanma gerçekleştiren kişiler, hem
kendilerini hem de diğer kişileri olumlu görmeyi başarabilirler, başkalarıyla kolaylıkla yakınlık
kurabilirler ve özerk kalabilirler. Bir diğer stil olan saplantılı bağlanma, kendini değersiz
hissetme veya sevilmeye layık görmeme duygularını yansıtır. Saplantılı bağlanan kişiler yakın
ilişkilerde kendini doğrulama ya da ispat etme eğilimi gösterirler. Takıntılıdırlar ve hayata dair
gerçekçi olmayan beklentilere sahiptirler (Bartholomew ve Horowitz, 1991). Kayıtsız
bağlanma gerçekleştiren kişiler ise diğerlerini olumsuz değerlendirme eğilimli olurlar, özerk
yaşamaya önem verirler ve başkalarına ihtiyaç olmadan, kimse ile yakın ilişkiler kurmadan
yaşamanın mümkün olduğuna inanırlar. Korkulu bağlanma gerçekleştiren kişiler ise hem
kendilerini hem de diğerlerini olumsuz değerlendirip değersiz ve güvenilmez olarak algılarlar
ve böylece yakın ilişki kurmaktan uzaklaşırlar (Bartholomew ve Horowitz, 1991; Sümer ve
Güngör, 1999).
Alan yazın incelendiğinde bağlanma stillerinin üniversite öğrencilerinde problem
çözme yaklaşımları (Arslan, Arslan ve Arı, 2012), sosyal kaygı, cinsiyet, sosyoekonomik düzey
(Karaşar, 2014), karar verme stratejileri (Erözkan, 2011), duygusal zeka (Hamarta, Deniz ve
Saltalı, 2009), depresif belirtiler (Kang, Lee ve Kang, 2014), düşünme stilleri (Yaghobi,
Mohagheghy, Moghadam ve Ghodarzi, 2012), yalnızlık, benlik saygısı, stres belirtileri ve
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stresle başa çıkma tarzları (Büyükşahin, 2001) ve yakın ilişkilerde kullanılan motivasyon stilleri
(Blalock, Franzese, Machell ve Strauman, 2015) gibi değişkenler ile ilişkilerinin incelendiği
görülmektedir. Bu çalışmalarda bağlanma stillerinin problem çözme becerileri, karar verme
stratejileri, kaygı, duygusal zekâ, depresif belirtiler ve düşünme stilleri gibi değişkenlerle ilişkili
olduğu ve bireylerin yaşamını etkilediği görülmüştür.
Ego durumları ve bağlanma stillerinin alan yazında sıkça çalışıldığı gözlenmekle
birlikte, yapılan taramalar Keller’in (2008) ergenlerde her iki kavramın ilişkisini ele aldığı
çalışmanın dışında, özellikle öğretmen adaylarında her iki yönelimin ilişkisinin ve ego
durumlarının bağlanma stillerini yordama gücünün incelenmediği görülmüştür. Alan yazında,
bir kişilik faktörü olarak da ele alınan ego durumlarının, bireylerin olay ve olgulara ilişkin
değerlendirmelerini, karar süreçlerini ve yakın ilişkilerini etkileyen önemli çerçeveler olduğu
araştırma bulguları ile ortaya konmuştur. Bu nedenle ego durumları ve bağlanma stilleri
kuramlarının birbirleriyle ne tür bir ilişki içinde olduklarının bilinmesi, hem gerekli eğitsel
anlayışın oluşması hem de bireylerin gelişim ve öğrenme süreçlerinde sergiledikleri
davranışların ve farklılıkların nedenlerinin anlaşılması için gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu
temel görüşten hareketle bu çalışmada öğretmen adaylarında ego durumları ve bağlanma
stillerinin ilişkisi ve ego durumlarının bağlanma stillerini yordamadaki rolü incelenmiştir.
Bu amaçlara paralel olarak çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
1. Öğretmen adaylarının ego durumları ile bağlanma stilleri arasında ilişki var mıdır?
Varsa ne tür bir ilişki bulunmaktadır?
2. Öğretmen adaylarında ego durumları bağlanma stillerini yordamakta mıdır?
Yöntem
Araştırma Modeli
Öğretmen adaylarında ego durumları ve bağlanma stillerinin incelendiği bu araştırma tarama
modelinde betimsel bir araştırma niteliğindedir. Bu doğrultuda genel tarama modellerinden
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada ilköğretim bölümünün farklı anabilim
dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarında ego durumlarının bağlanma stillerini yordama
gücü incelenmektedir.
Çalışma Grubu
Çalışmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nün farklı
bölümlerinde öğrenim gören 340 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 113’ü üçüncü, 227’si
dördüncü sınıf, 249’u kız ve 91’i ise erkek öğrencilerinden oluşmaktadır.
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Veri Toplama Araçları
1. Ego durumları ölçeği. Ego durumlarını ölçmek üzere Varan (2007) tarafından
geliştirilen 120 maddelik ölçeğin Şengül (2008) tarafından kullanılan 30 maddelik kısaltılmış
formu kullanılmıştır. Ölçekteki her bir maddeye hiç doğru değil (0), çoğunlukla doğru değil (1),
kısmen doğru değil (2), biraz doğru değil (3) ve tamamen doğru (4) şeklinde hazırlanan 5’li
Likert dereceler üzerinden cevap verilmektedir. Böylece 5’er maddeden oluşan her bir alt
ölçeğin puan aralığı 0 ile 20 arasında değişmektedir. Alt boyutlardan alınan puan yükseldikçe
ego durumları düzeyi de yükselmektedir.
Ölçek için Şengül (2008) tarafından yapılan çalışmada bütün maddeler üzerinden
toplam cronbach alpha katsayısı .79 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu çalışmada kısa form için
başka güvenirlik ve geçerlik analizleri yapılmadığından, ölçek için bu araştırmada yeniden
güvenirlik ve geçerlik analizleri yapılmış ve elde edilen bulgular aşağıda kısaca verilmiştir.
Madde ve güvenirlik analizleri. Ölçek kapsamının benzeşiklik (homojenlik) düzeyi ve
test maddelerinin örneklediği davranış alanının ayrışıklığı (heterojenliği) hakkında bilgi elde
etmek amacıyla yapılan iç tutarlılık güvenirliği (Öner, 1997) analizlerinde (n = 340) Cronbach
alfa (α) katsayısı bütün maddeler için .85 olarak bulunmuştur. Ölçekteki altı alt boyuttan
eleştirel ebeveyn (EE) için bu değer .66, koruyucu ebeveyn (KE) için .66 yetişkin (Y) için .86,
doğal çocuk (DÇ) için .70, altın çocuk (AÇ) için .78 ve asi çocuk (ASİÇ) için .78 olarak
çıkmıştır. Madde-test (item-total) korelasyonlarına (r) bakıldığında, .20 ile .48 arasında bir
değişim olduğu görülmektedir (Tablo 1). Aiken (1976; Akt., Öner, 1997)’e göre .20 ve
üzerindeki ayırt etme göstergeleri maddenin kabul edilebilir düzeyde işlevsel olduğu anlamını
taşır. Özdamar (1997)’a göre ise madde analizlerinde, ölçeğin toplanabilirlik özelliğinin bozulmaması için, madde-test korelasyonlarının negatif olmaması ve hatta .25 değerinden yüksek
olması beklenir, ancak bu da kesin kural değildir. Bir maddenin ölçekten çıkarılması için;
madde silinirse alfa katsayısındaki ve ölçek ortalamasındaki değişime bakmak gerekir.
Ölçekteki bütün maddelerin madde toplam korelasyonu incelendiğinde değerlerin pozitif ve
.20’den düşük olmadığı görülmüştür. Belirtilen referanslar çerçevesinde değerlendirildiğinde,
elde edilen madde-test korelasyonlarının yeterli düzeyde güçlü ve ölçeğin yeterli güvenirlik
katsayısına sahip olduğu söylenebilir.
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Tablo 1. Ego Durumları Ölçeği Madde-Toplam Korelasyonları (R) ve Faktör Yükleri
Faktörler
Maddeler
r
I
II
III
IV (DÇ)
V (AÇ)
VI
(EE)
(KE)
(Y)
(ASİÇ)
1
.373
.480
2
.456
.551
3
.272
.629
4
.416
.729
5
.444
.594
6
.391
.673
7
.388
.749
8
.198
.579
9
.421
.703
10
.443
.560
11
.480
.704
12
.475
.791
13
.474
.804
14
.444
.772
15
.461
.730
16
.284
.543
17
.349
.752
18
.467
.655
19
.403
.780
20
.279
.497
21
.216
.684
22
.386
.778
23
.429
.754
24
.441
.737
25
.406
.573
26
.317
.740
27
.458
.738
28
.452
.733
29
.280
.680
30
.265
.607
Faktör analizi. Ölçeğin 30 madde üzerinden faktör yapısı temel-bileşenler yöntemiyle
(principals-components analysis) analiz edilmiş ve 1’in üzerinde özdeğere sahip toplam
varyansın % 57’sini oluşturan 6 faktör bulunmuştur (Tablo 2). Sonuçlar maddelerin faktör
yüklerine göre her boyut için kendi aralarında öbekleştiğini göstermiştir (Tablo 1). Elde edilen
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bütün bulgular, Ego Durumları Ölçeği’nin bu kısa formunun öğretmen adayları için
kullanılabilecek güvenilir, dolayısıyla geçerli bir araç olduğuna işaret etmektedir.
Tablo 2. Ego Durumları Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları
Ölçek Boyutları

% of Variance

Eleştirel

Koruyucu

Ebeveyn

Ebeveyn

4.445

5.691

4.445

1.334

Yetişkin

Doğal

Altın

Asi

Çocuk

Çocuk

Çocuk

21.342

4.814

12.831

7.386

10.136

31.478

36.292

49.123

56.509

1.707

6.403

1.444

3.849

2.216

(Varyans Yüzdesi)
Cum. % of Var.
(Toplam varyans
Yüzdesi)
Eigenvalues
(Özdeğer)

2. Bağlanma tarzları ölçeği. Katılımcıların bağlanma stillerini ölçmek amacıyla Griffin
ve Bartholomew (1994)’un geliştirdiği ve Sümer ve Güngör (1999) tarafından Türkçe’ye
uyarlanan Bağlanma Tarzları Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 30 madde ve dört alt boyuttan
oluşmaktadır. Bu alt boyutların her biri güvenli, saplantılı, kayıtsız ve korkulu bağlanma
stillerini ölçmektedir. Sümer ve Güngör (1999) tarafından yapılan güvenirlik ve geçerlik
çalışmalarında iç tutarlık katsayılarının her boyut için sırasıyla .49 ile .61, test tekrar test
güvenirlik katsayılarının ise .54 ile .78 arasında değiştiği görülmüştür. Katılımcılar, her bir
maddenin kendilerini ve yakın ilişkilerdeki genel tutumlarını ne derece tanımladığını 7
basamaklı bir derece üzerinde işaretlemişlerdir (1= beni hiç tanımlamıyor; 7 = beni tamamıyla
tanımlıyor).
Verilerin Analizi
Araştırmada, yapılan uygulamalardan sonra toplanan veriler SPSS programına girilmiş
ve cevabı aranan sorulara bağlı olarak korelasyon ve basit çoklu (Linear) regresyon
analizlerinden yararlanılmıştır. Regresyon analizinde ego durumları bağımsız, bağlanma stilleri
ise bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Çalışmada anlamlılık düzeyi olarak .05 temel
alınmıştır.
Bulgular
Korelasyon Analizleri
Araştırmanın bu bölümünde ego durumları ve bağlanma stillerinin ilişkisini test etmek
için korelasyon analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3. Ego Durumları ve Bağlanma Stillerine İlişkin Korelasyon Sonuçları
Değişkenler

1

1.Eleştirel Ebeveyn

-

2.Koruyucu Ebeveyn .263**

2

3

4

6

7

8

9

10

-

3.Yetişkin

.382** .474**

4.Doğal Çocuk

.278** .181** .238**

5.Altın Çocuk

.319** .201** .155** .224**

6.Asi Çocuk

.301** .015

7.Güvenli Bağlanma -.037 .097

-

.122* .361** .314**
.179** .123*

8.Korkulu Bağlanma .105 -.107* -.078
9.Saplantılı

5

.077

-.099

-.129*

.160** .221**

-.050

-

.116*

-.039

.270**

.134* .158** .222**

.075

.456** .150**

-.018 -.066 -.185** .138* .172**

-

Bağlanma
10. Kayıtsız

.107* -.124* -.023

-

Bağlanma
Ortalama (X)

13.11 14.85 14.06 11.61 11.08

9.78

20.87

16.93

16.37

22.11

Ss

4.130 4.75

4.46

3.53

6.31

3.45

4.96

4.37

4.38

4.31

*p<.05, **p<.01,***p<.001

Analiz sonuçları güvenli bağlanmanın yetişkin (r = .179) ve doğal çocuk (r = .123) ego
durumları ile pozitif, asi çocuk (r = -.129) ego durumu ile negatif; korkulu bağlanmanın altın (r
= .160) ve asi (r = .221) çocuk ego durumları ile pozitif, koruyucu ebeveyn (r = -.107) ego
durumu ile negatif; saplantılı bağlanmanın doğal (r = .138), altın (r = .172) ve asi (r = .116)
çocuk ego durumları ile pozitif, yetişkin (r = -.185) ego durumu ile negatif; kayıtsız
bağlanmanın ise eleştirel ebeveyn (r = .107), doğal (r = .134), altın (r = .158) ve asi (r = .222)
çocuk ego durumları ile pozitif, koruyucu (r = -.124) ebeveyn ego durumu ile de negatif yönde
ilişkili olduğunu göstermiştir (bkz. Tablo 3).
Regresyon Analizleri
Birçok istatistikî analiz tekniğinin kullanılması bazı temel varsayımların karşılanmasına
bağlıdır. Alan yazın (Osborne ve Waters, 2002) regresyon analizi için dört temel varsayım
üzerinde durmaktadır. Bunlar normallik, doğrusallık, güvenirlik ve sabit varyanslılıkhomojenlik (homoscedasticitiy) varsayımlarıdır. Bu araştırmada, veri grupları üzerinde yapılan
analizler normallik varsayımının kısmen, doğrusallık ve güvenirlik varsayımlarının çoğunlukla,
homojenlik varsayımının ise tamamen karşılandığını göstermiştir. Bu çerçevede, One - Sample
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Kolmogorov - Smirnov Lilliefors önem doğrulama normallik testi sonuçları değişkenlerden
doğal çocuk ego durumu (p = .105 >.05) ve kaçınan bağlanma stili (p = .064 >.05) veri
gruplarının normal dağılıma sahip olduğuna, korelasyon analizleri araştırmanın bulgular
kısmında belirtildiği gibi bağlanma stilleri ve ego durumları veri grupları arasında doğrusal
ilişkiler bulunduğuna, güvenirlik analizleri ego durumları ölçeğinin eleştirel ve koruyucu
ebeveyn alt boyutları dışındaki tüm boyutlar ve bağlanma stilleri ölçeği için .70 ve üzerinde
alfa değerlerinin varlığına ve homojenlik varsayımı analizleri doğal çocuk dışındaki bütün
değişkenlere (eleştirel ebeveyn, koruyucu ebeveyn, yetişkin, altın çocuk, asi çocuk, güvenli,
korkulu, saplantılı ve kayıtsız bağlanma) ilişkin veri gruplarının önem düzeylerinin anlamlı
olmadığına (sırasıyla p = .764, .270, .973, .513, .474, .347, .211, .987, .828 > .05), dolayısıyla
da homojen olduğuna işaret etmektedir. Elde edilen bu bulgulardan hareketle regresyon
analizine sokulan veri gruplarının gerekli varsayımları karşılayabildikleri varsayılmıştır.
Araştırmada ego durumlarının bağlanma stillerini yordayıp yordamadığını test etmek için basit
çoklu (Linear) regresyon analizi yapılmıştır. Bunun için sırasıyla güvenli, korkulu, saplantılı ve
kayıtsız bağlanma stilleri bağımlı, ego durumları da bağımsız değişken olarak regresyon
analizine sokulmuş ve bulgular aşağıda Tablo 4, 5, 6 ve 7’de açıklanmıştır.
Tablo 4. Ego Durumlarının Güvenli Bağlanma Stilini Yordama Gücü

R

R2

S.Beta

t

F

p

5,790

. 000***

Değeri
Yordayıcı Değişkenler

.310

.096

Eleştirel Ebeveyn

-.083

-1.355

.176

Koruyucu Ebeveyn

.020

.333

.739

Yetişkin

.201

3.192

.002**

Doğal Çocuk

.178

3.051

.002**

Altın Çocuk

-.091

-1.571

.117

Asi Çocuk

-.168

-2.819

.005**

**p<.01,***p<.001

Tablo 4'deki bulgulara göre, ego durumlarının güvenli bağlanma toplam varyansına
katkısı yaklaşık % 10 oranında anlamlı bulunmuştur (R² (.096), F = 5,790, p < .001). Buna göre
güvenli bağlanmanın anlamlı yordayıcıları sırasıyla yetişkin (β = .201, p<.01), doğal çocuk (β =
.178, p<.01) ve asi çocuk (β = -.168, p<.01) ego durumlarıdır. Bu bulgular regresyon
katsayılarının anlamlılığına ilişkin t değerleri ile birlikte yorumlandığında, yetişkin ve doğal
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çocuk ego durumlarının düzeyleri yükseldikçe güvenli bağlanma düzeyinin de yükseldiği, asi
çocuk ego durumu düzeyi yükseldikçe güvenli bağlanma düzeyinin düştüğü söylenebilir.
Tablo 5. Ego Durumlarının Korkulu Bağlanma Stilini Yordama Gücü
R

R2

S.Beta

t

F

p

5,065

. 000***

Değeri

Yordayıcı Değişkenler

.292

.085

Eleştirel Ebeveyn

.079

1.288

.199

Koruyucu Ebeveyn

-.109

-1.783

.075

Yetişkin

-.099

-1.557

.120

Doğal Çocuk

.012

.203

.839

Altın Çocuk

.117

2.000

.046*

Asi Çocuk

.169

2.813

.005**

*p<.05, **p<.01,***p<.001

Tablo 5'deki bulgular ego durumlarının korkulu bağlanma stilinin varyansına katkısının
anlamlı ve yaklaşık % 9 oranında olduğunu göstermektedir (R² (.085), F = 5,065, p < .001). Bu
sonuca göre korkulu bağlanmanın anlamlı yordayıcıları sırasıyla asi (β = .169, p<.01) ve altın
(β = .117, p<.05) çocuk ego durumları olmuştur. Bu bulgular t değerleri ile birlikte

incelendiğinde, asi ve altın çocuk ego durumlarının düzeyleri yükseldikçe korkulu bağlanma
düzeyinin de yükseldiği söylenebilir.
Tablo 6. Ego Durumlarının Saplantılı Bağlanma Stilini Yordama Gücü
R

R2

S.Beta

t

F

p

6,195

. 000***

Değeri
Yordayıcı Değişkenler

.319

.102

Eleştirel Ebeveyn

-.024

-.395

.693

Koruyucu Ebeveyn

-.008

-.132

.895

Yetişkin

-.244

-3.884

.000***

Doğal Çocuk

.157

2.689

.008**

Altın Çocuk

.168

2.911

.004**

Asi Çocuk

.039

.657

.511

**p<.01,***p<.001
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Tablo 6 incelendiğinde ego durumlarının saplantılı bağlanmanın varyansına katkısı %
10 oranında anlamlı bulunmuştur (R² (.102), F = 6,195, p < .001). Bu sonuçlara göre saplantılı
bağlanmanın anlamlı yordayıcıları sırasıyla yetişkin (β = -.244, p<.001), altın çocuk (β = .168,
p<.01) ve doğal çocuk (β = .157, p<.01) ego durumlarıdır. Bu sonuçlar ve t değerleri yetişkin
ego durumu düzeyi yükseldikçe saplantılı bağlanma düzeyinin düştüğünü, altın ve doğal çocuk
ego durumları düzeyi yükseldikçe saplantılı bağlanma düzeyinin de yükseldiğini
göstermektedir.
Tablo 7. Ego Durumlarının Kayıtsız Bağlanma Stilini Yordama Gücü
R

R2

S.Beta

t

F

p

5,254

. 000***

Değeri
Yordayıcı Değişkenler

.297

.088

Eleştirel Ebeveyn

.065

1.057

.291

Koruyucu Ebeveyn

-.172

-2.799

.005**

Yetişkin

-.021

-.332

.740

Doğal Çocuk

.077

1.307

.192

Altın Çocuk

.107

1.839

.067

Asi Çocuk

.144

2.396

.017*

*p<.05, **p<.01,***p<.001

Tablo 7'deki bulgular, ego durumlarının kayıtsız bağlanmanın varyansına katkısının
yaklaşık % 9 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir (R² (.088), F = 5,254, p<.001). Buna
göre kayıtsız bağlanmanın anlamlı yordayıcıları sırasıyla koruyucu ebeveyn (β = -.172, p<.01)
ve asi çocuk (β = .144, p<.05) ego durumları olmuştur. Bu bulgular regresyon katsayılarının
anlamlılığına ilişkin t değerleri ile birlikte yorumlandığında, koruyucu ebeveyn ego durumu
düzeyi yükseldikçe kayıtsız bağlanma düzeyinin düştüğü ve asi çocuk ego durumu düzeyi
yükseldikçe kayıtsız bağlanma düzeyinin de yükseldiği söylenebilir.
Tartışma
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarında ego durumlarının bağlanma stillerini
yordama gücünü incelemekti. Bunun için sırasıyla önce ego durumları ile bağlanma stilleri
arasındaki ilişkiye bakılmış daha sonra ego durumlarının bağlanma stillerini yordama gücü
regresyon analizi ile test edilmiştir. Bu arada Ego Durumları Ölçeği’nin kısa formunun
güvenirliği ve geçerliğine ilişkin analiz ve değerlendirmeler de yapılmıştır. Araştırmada elde
edilen bulgular genel olarak beklentileri destekler niteliktedir. Ego Durumları Ölçeği’nin kısa
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formunun güvenirlik ve geçerliğine ilişkin bulgular ise ölçeğin yeterli güvenirlik ve geçerlik
özelliklerine sahip olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular aşağıda alanyazın ışığında,
eğitsel doğurguları da dikkate alınarak tartışılmıştır.
Araştırmada öncelikle ego durumları ile bağlanma stilleri arasında anlamlı ilişkiler
bulunmuştur. Bu çerçevede korelasyon analizleri güvenli bağlanmanın yetişkin ve doğal çocuk
ego durumları ile pozitif, asi çocuk ego durumu ile negatif; korkulu bağlanmanın altın ve asi
çocuk ego durumları ile pozitif, koruyucu ebeveyn ego durumu ile negatif; saplantılı
bağlanmanın doğal, altın ve asi çocuk ego durumları ile pozitif, yetişkin ego durumu ile negatif;
kayıtsız bağlanmanın ise eleştirel ebeveyn, doğal, altın ve asi çocuk ego durumları ile pozitif,
koruyucu ebeveyn ego durumu ile de negatif yönde ilişkili olduğunu göstermiştir.
Bu bulgular ışığında, öğretmen adaylarında yetişkin ve doğal çocuk ego durumlarını
kullanma düzeyi yükseldikçe güvenli bağlanma düzeyinin yükseldiği, asi çocuk ego durumunu
kullanma düzeyi yükseldikçe güvenli bağlanma düzeyinin düştüğü; altın ve asi çocuk ego
durumlarını kullanma düzeyi yükseldikçe korkulu bağlanma düzeyinin yükseldiği, koruyucu
ebeveyn ego durumunu kullanma düzeyi yükseldikçe korkulu bağlanma düzeyinin düştüğü;
doğal, altın ve asi çocuk ego durumlarını kullanma düzeyi yükseldikçe saplantılı bağlanma
düzeyinin yükseldiği, yetişkin ego durumunu kullanma düzeyi yükseldikçe saplantılı bağlanma
düzeyinin düştüğü; eleştirel ebeveyn, doğal, altın ve asi çocuk ego durumlarını kullanma düzeyi
yükseldikçe kayıtsız bağlanma düzeyinin yükseldiği, koruyucu ebeveyn ego durumunu
kullanma düzeyi yükseldikçe kayıtsız bağlanma düzeyinin düştüğü söylenebilir.
İkinci olarak, yapılan regresyon analizleri sonucunda ego durumlarının bağlanma
stillerini önemli oranda anlamlı olarak öngördüğü; bu bağlamda güvenli bağlanmanın en
anlamlı yordayıcılarının yetişkin, doğal çocuk ve asi çocuk; korkulu bağlanmanın en anlamlı
yordayıcılarının altın çocuk ve asi çocuk; saplantılı bağlanmanın en anlamlı yordayıcılarının
yetişkin, doğal çocuk ve altın çocuk; kayıtsız bağlanmanın en anlamlı yordayıcılarının ise
koruyucu ebeveyn ve asi çocuk ego durumları olduğu görülmüştür.
Korelasyon analizleri ile elde edilen bulguların bir kısmı Keller’in (2008) “liseli
ergenlerin transaksiyonel analiz ego durumları ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin
incelenmesi” konulu araştırmasının bazı bulguları ile tutarlılık göstermektedir. Araştırma
sonuçları değişkenlerin dayandığı kuramsal çerçeveler ve alan yazındaki araştırma bulguları
ışığında türlü şekillerde yorumlanabilir.
TA Kuramı’na göre her bir ego durumu, bireyin gelişim sürecinde yaşantıları ile
yapılandırdığı davranış kalıplarından oluşan (Elaad, 1993), duruma uygun, tutarlı bir duygu,
düşünce ve yaşantılar örüntüsü olarak tanımlanmaktadır (Akkoyun, 2011). Bu bağlamda,
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koruyucu ebeveyn ilgili, özen gösterici, destekleyici, izin verici iken eleştirel ebeveyn inatçı,
aşırı koruyucu ve cezalandırıcı eğilimleri içerir (Akkoyun, 2011; James ve Jongeward, 1993;
Nelson-Jones, 1982). Doğal çocuk kişiliğin eğitilmemiş yanı olarak kabul edilir. İçinden nasıl
geliyorsa öyle davranma, fiziksel ihtiyaçlarını, eğlenmeyi her zaman ön planda tutma ve benmerkezcilik en temel özellikleridir. Asi çocuk kişiliğin az eğitilen yanı olup kurallara karşı çıkar
ve otoriteye başkaldırır. Kişiliğin çok eğitilen yanı ise altın çocuk olup kurallara uyum sağlar
ve “ne diyorsam onu yap” görüşüyle büyütüldüğü için otoriteye uyan, içe dönük uysal bir
yapıdır (Akkoyun ve Bacanlı, 1990; Berne, 1964). Yetişkin ego durumu ise kişinin yaşamı,
olayları ve ilişkileri objektif olarak değerlendiren “rasyonel” yanı olarak tanımlanmaktadır
(Akkoyun, 2011; James ve Jongeward, 1993; Nelson-Jones, 1982). Bern’e göre yetişkin ego
durumu bireyin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli bir yapıdır. Dış dünya ile başa çıkabilmek
için gerekli bilgileri, süreçleri ve olasılıkları hesaplar. Yetişkin egonun bir başka görevi de
ebeveyn ve çocuk benlik durumunun etkinliklerini düzene koymak ve aralarında nesnel bir
arabuluculuk işlevini yürütmektir (James ve Jongeward, 1993).
Kurama göre sağlıklı insan, ebeveyn ve çocuk ego durumlarını yetişkin ego durumunun
denetiminde kullanabilen kimsedir (Akkoyun, 2011; James ve Jongeward, 1993; Nelson-Jones,
1982). Ancak yapılan alan yazındaki değerlendirmeler ve gözlemler, birçok insanın, yaşamında
tepki üretirken, durum ne olursa olsun, yetişkin yönünü yeterince kullanmadan ya da
kullanamadan belli başlı bazı ego durumlarını daha çok işe koştuklarını göstermektedir. Bu
durum da bu tür bireylerin gerek bireysel yapılarında gerekse kişiler arası ilişkilerinde bir takım
sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir.
Dörtlü bağlanma modeline göre, güvenli bağlanma gerçekleştiren kişiler hem
kendilerini hem de diğer kişileri olumlu görmeyi başarabilir, kolaylıkla yakınlık kurabilir ve
özerk kalabilirler. Saplantılı bağlanan kişiler kendilerini değersiz hissetme veya sevilmeye layık
görmeme ve diğerlerini daha çok olumlu değerlendirme duygu ve düşüncelerine sahiptirler
(Bartholomew ve Horowitz, 1991). Kayıtsız bağlanma gerçekleştiren kişiler kendilerini olumlu
diğerlerini olumsuz değerlendirme eğilimli olurlar, özerk yaşamaya önem verirler ve
başkalarına ihtiyaç olmadan, kimse ile yakın ilişkiler kurmadan yaşamanın mümkün olduğuna
inanırlar. Korkulu bağlanma gerçekleştiren kişiler ise hem kendilerini hem de diğerlerini
olumsuz değerlendirip değersiz ve güvenilmez olarak algılarlar ve böylece yakın ilişki
kurmaktan uzaklaşırlar (Bartholomew ve Horowitz, 1991; Sümer ve Güngör, 1999).
Bu kuramsal çerçevelerden ve alan yazından hareketle, araştırmada elde edilen bulgular
incelendiğinde, öğretmen adaylarında yapılanmış olan mantıklı, sağduyulu, olay ve olguları
gerçekçi bir şekilde değerlendiren ve doğrusu neyse onu yapan yetişkin ego durumu ile içinden
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nasıl geliyorsa öyle davranan, fiziksel ihtiyaçlarını, eğlenmeyi ön planda tutan ve benmerkezcilik ile biçimlenen doğal çocuk ego durumu düzeyindeki artışın hem kendilerini hem
de diğerlerini olumlu görme eğilimi ile yapılanan güvenli bağlanmayı arttırdığı, kanun ve
kurallara karşı çıkan, otoriteye başkaldıran, ritüelleri göz ardı eden asi çocuk ego durumundaki
artışın ise güvenli bağlanmayı azalttığı; otoriteye uyan, içe dönük ve uysal bir yapı olan altın
çocuk ego durumu ile özellikleri yukarıda dile getirilen asi çocuk ego durumundaki artışın hem
kendilerini hem de diğerlerini olumsuz değerlendirip değersiz ve güvenilmez olarak algılama
şeklinde ortaya çıkan korkulu bağlanmayı arttırdığı, koruma kollama, ilgi, özen gösterme,
bağışlayıcı, destekleyici ve izin verici olma gibi özelliklerle biçimlenen koruyucu ebeveyn ego
durumundaki artışın korkulu bağlanmayı azalttığı; doğal, altın ve asi çocuk ego durumlarındaki
artışın kendilerini değersiz hissetme veya sevilmeye layık görmeme ve daha çok diğerlerini
olumlu değerlendirme duygu ve düşünceleri ile karakterize olan saplantılı bağlanmayı arttırdığı,
yetişkin ego durumundaki artışın ise saplantılı bağlanmayı azalttığı; inatçı, güçlü, aşırı
koruyucu, kuralcı ve cezalandırıcı olan eleştirel ebeveyn ego durumu ile doğal, altın ve asi
çocuk ego durumlarındaki artışın kendilerini olumlu diğerlerini olumsuz değerlendirme eğilimi
ile ortaya çıkan kayıtsız bağlanmayı arttırdığı, koruyucu ebeveyn ego durumundaki artışın ise
kayıtsız bağlanmayı azalttığı düşünülmektedir.
Regresyon analizleri sonucu elde edilen bulgular, güvenli bağlanma varyansına yetişkin
ve doğal çocuk ego durumlarının pozitif, asi çocuk ego durumunun ise negatif; korkulu
bağlanma varyansına altın ve asi çocuk ego durumlarının koruyucu ebeveyn ego durumunun da
yordayıcı etkisini bastırarak (emerek) pozitif; saplantılı bağlanma varyansına, asi çocuk ego
durumunun yordayıcı etkisi bastırılarak, doğal ve altın çocuk ego durumlarının pozitif, yetişkin
ego durumunun ise negatif; kayıtsız bağlanma varyansına ise, eleştirel ebeveyn, doğal çocuk ve
altın çocuk ego durumlarının yordayıcı etkileri bastırılarak, asi çocuk ego durumunun pozitif,
koruyucu ebeveyn ego durumunun negatif yönde katkı sağladığına işaret etmektedir. Bu
değerlendirmeler ışığında, bağlanma stillerinin alan yazında belirtilen diğer değişkenlere ek
olarak ego durumları kavramı ile de açıklanabileceği söylenebilir.
Araştırmada elde edilen bulguların, kavramların dayandığı kuramsal çerçeveler ile de
paralellik gösterdiği, ego durumları ve bağlanma stillerinin küçük yaşlardan itibaren öncelikle
ebeveynlerin tutum ve davranışları ile, daha sonra da bireyin yaşamına giren diğer önemli
figürlerin etkileri ve edinilen eğitim ile de biçimlendikleri düşünüldüğünde, sonuçların gelişim,
eğitim, öğrenme ve öğretme süreçleri açısından önemli doğurgulara işaret ettikleri
düşünülmektedir. Bu bağlamda öğretmen adaylarında özellikle yetişkin ve doğal çocuk ego
durumlarının güvenli bağlanmayı; altın ve asi çocuk ego durumlarının korkulu bağlanmayı;
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altın çocuk ego durumunun saplantılı bağlanmayı ve son olarak asi çocuk ego durumunun
kayıtsız bağlanmayı yordaması araştırmanın, bireylerin sonraki kişisel sosyal ve eğitim yaşamı
açısından manidar sonuçları olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle gerek aile çocuk yetiştirme
tutumları, eğitim ortamlarının niteliği, programların etkililiği gerekse ebeveynlerin ve
eğitimcilerin iletişim becerileri, ego durumlarının sağlıklı gelişimi (yapılanması), özellikle de
bütün ego durumlarının yetişkin ego durumunun denetiminde kullanılması ve böylece güvenli
bağlanma düzeyinin yüksek tutulması açısından, üzerinde dikkatle durulması gereken
belirleyici faktörler olarak değerlendirilmektedir.
Son olarak, ego durumları ve bağlanma stilleri değişkenlerinin ilişkisinin çalışıldığı bu
çalışmanın, öğretmen adaylarının bağlanma stilleri düzeyini etkileyen faktörlerin neler
olduğuna ilişkin alan yazına, elde edilen sonuçlar bakımından önemli bir zenginlik kattığı
söylenebilir. Ek olarak, çalışmanın kuramsal perspektif geliştirmeye ve uygulamaya dönük
çıktılarının olduğunu söylemek de mümkündür. Bu bağlamda, güvenli bağlanmanın sağlıklı
kişiler arası ilişkiler açısından ne denli önemli olduğu araştırmalarla da ortaya konduğu
gerçeğinden hareketle, araştırmacıların öğretmen adaylarında özellikle yetişkin ego durumunu
güçlendirecek psikoeğitim programları geliştirerek uygulamaları ve ego durumlarının doğrudan
etkilerini ölçmelerinin de alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Extended Summary
Teacher candidates’ behaviors depend on many crucial developmental characteristics
and tendencies which may be personal, social and educational. Literature shows that these
developmental characteristics and tendencies have significantly predictor role and make
important differences in the learning behaviors, self-regulation processes and well-being of the
students (Alisinanoğlu and Köksal, 2000; Çam, 1995; Deniz, 2006; Eraslan Çapan, 2009;
Karakuş, 2012; Karaşar, 2014; Keler, 2008; Terzi and Cihangir Çankaya, 2009; Wautier and
Blume, 2004). Ego states and attachment styles can be seen as two of these personal variables.
Besides its importance, in literature, there is no any research demonstrating the relationship
between the teacher candidates’ ego states and attachment styles. Additionally, the need to
understand the nature of the relations between various theories and thus to explain the quality
of students’ behaviors is important for all formal and informal educational activities.
Researches also demonstrate that due to their effects on both intimate relationships and teacher
effectiveness (Arslan, Arslan and Arı, 2012; Blalock, Franzese, Machell and Strauman, 2015;
Erözkan, 2011), the candidate teachers’ attachment styles and the factors affecting them, are
important concerns to parents as well as academic and educational planners. For that reason,
the objective of this study was to test the relationships between the candidate teachers’
attachment styles and ego states and to examine the contributions of ego states to attachment
styles. The study sought to specifically answer the following questions:
1. Are there any relationships between ego states and attachment styles in candidate
teachers?
2. Do candidate teachers’ ego states predict their attachment styles?
While conducting the research the descriptive survey model was used. A total of 340
third and fourth grade students (249 female, 91 male) studying in different majors at the Faculty
of Education in Pamukkale University participated to the study. Short form of Ego States Scale
formed and validated by Şengül (2008) using the items of long form which was developed by
Varan (2007) and Attachment Patterns Scale were used to gather the data. The bivariate
correlation coefficients and linear regression analyses were performed to analyze the data to
answer the questions conducted in the study.
The results of the study, in general, confirmed the predictions. First of all, close
relationships were found between ego states and attachment styles in candidate teachers by
using bivariate correlation coefficients. Results showed that secure attachment style was
positively related with adult (r = .179) and natural child (r = .123) and negatively with rebellious
child (r = -.129) ego states; fearful attachment style was positively related with golden (r =
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.160) and rebellious child (r = .221) and negatively with nurturing parent (r = -.107) ego states;
preoccupied attachment style was positively related with natural (r = .138), golden (r = .172)
and rebellious (r = .116) child and negatively with adult (r = -.185) ego states; dismissing
attachment style was positively related with critical parent (r = .107), natural (r = .134), golden
(r = .158) and rebellious (r = .222) child and negatively with nurturing parent (r = -.124) ego
states. Moreover, regression analyses show that adult, natural and rebellious child ego states
predict secure attachment style (R² (.096), F = 5,790, p < .001); golden and rebellious child ego
states predict fearful attachment style (R² (.085), F = 5,065, p < .001); adult, natural and golden
child ego states predict preoccupied attachment style (R² (.102), F = 6,195, p < .001); nurturing
parents and rebellious child ego states predict dismissing attachment style (R² (.088), F = 5,254,
p <.001).
According to the results obtained in this study, it can be said that as the level of adult
and natural child ego states increases the level of secure attachment increases, as the level of
rebellious child ego state increases the level of secure attachment decreases, as the level of
golden and rebellious child ego states increase the level of fearful attachment increases, as the
level of adult ego state increases the level of preoccupied attachment decreases, as the level of
natural and golden child ego states increase the level of preoccupied attachment increases, as
the level of nurturing parent ego state increases the level of dismissing attachment decreases
and as the level of rebellious child ego state increases the level of dismissing attachment
increases.
Consequently, although there are many factors that effect attachment styles, in this
study, attachment styles are assumed to be a dependent variable on ego states. Fort that reason,
to enhance candidate teachers’ capabilities to use especially adult ego state by implementing
psycho-educational programs will increase their secure attachment level. Also, it could be
suggested that during their academic works and child rearing practices, university teachers and
parents should stimulate the students to develop and use an adult ego state orientation which is
largely shaped through childhood and can be changed by new experiences. Thus candidate
teachers’ secure attachment level could be increased and this case may serve for their
effectiveness in school and psycho-social well-being. Finally, it can also be concluded that the
study has important theoretical and practical implications. Therefore, the findings from this
study can serve as cues for the evaluation of the effectiveness of the colleges, departments,
programs, educators’ communication competences and parents’ child rearing attitudes.

