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Psk. P›nar Ç›nar*

Kad›nlar›n ve erkeklerin ruhsal hastal›k oran-

lar› birbirine çok benzerdir, ancak al›nan tan› ba-

k›m›ndan cinsiyetler aras›nda farkl›l›klar görül-

mektedir. Bu durum kad›n ve erke¤in cinsiyet rol-

lerindeki farkl›l›klar›n ve içinde bulunduklar› du-

rumdan farkl› flekillerde etkilenmelerinin bir so-

nucudur. Örne¤in, evlilik iliflkisi, ruh sa¤l›¤› bak›-

m›ndan iki cinsiyeti farkl› flekilde etkilemektedir.

Evlilik, kad›nlar için ruhsal hastal›klar›n ana kay-

naklar›ndan biri olabilirken, erkekler için bekar

olmak ayn› etkiyi yapmaktad›r. Evli bir kad›n›n

sorumluluklar› artmakta ve evde neredeyse her

fleyi düzenlemek zorunda kalmaktad›r. Evli kad›n

e¤er çal›fl›yorsa sorumluluklar› ve stresi daha da

artmaktad›r, ancak buna karfl›n çal›flmayan kad›n-

larda daha çok ruhsal sorunlar görülmektedir.

Çünkü çal›flmayan kad›n›n yapt›klar› (eve, çocuk-

lara ve efline bakmas› vs.) genelde göz ard› edil-

mekte, takdir edilmemekte ve yeterli doyumu

sa¤lamamaktad›r. Takdir edilmemenin yan›nda,

kendini var etmesini ve doyum sa¤lamas›n› sa¤la-

yacak bir u¤rafl›n›n olmamas› ve ekonomik aç›dan

da efline ba¤›ml› olmas› çal›flmayan kad›n› s›n›rla-

yan, kendine güvenini ve sayg›s›n› azaltan bir et-

kendir. Erkek için ise evlilik daha sa¤l›kl› ve dü-

zenli bir yaflam demektir. Kad›n›n efline bakmas›

ve evle ilgili hemen hemen her sorumlulu¤u üze-

rinden alarak onu rahatlatmas›, erke¤i bekar oldu-

¤u dönemdeki s›k›nt›lar›ndan kurtarmaktad›r.

Böylelikle de evli bir erkek efline göre ruhsal ola-

rak daha sa¤l›kl› olabilmektedir (Lips, 2001). 

Depresyon, yeme bozukluklar›, agorafobi ve
antisosyal kiflilik bozuklu¤u gibi baz› ruhsal so-
runlara olan yatk›nl›¤›n aç›k bir flekilde cinsiyet-
lerden birinde di¤erine göre daha çok oldu¤u gö-
rülmektedir. Temelinde kültür ve cinsiyet rolleri-
nin etkisinin görüldü¤ü bu cinsiyet farkl›l›¤›n›n
neden kaynakland›¤›yla ilgili çeflitli çal›flmalar
yap›lmakta ve bu fark aç›klanmaya çal›fl›lmakta-
d›r. Bu yaz›da, cinsiyetlerden birinde daha çok
gözlenen ruhsal sorunlardan birkaç› üzerinde du-
rulmaktad›r.

DDeepprreessyyoonn

Depresyon kiflinin belirli bir neden olmaks›z›n
afl›r› bir flekilde üzüntü, umutsuzluk hissetmesi ve
birçok etkinli¤e karfl› ilgisinin azalmas›d›r. Erkek
depresyon hastalar›nda ilgi eksikli¤i, intihar dü-
flünceleri ve kayg›, kad›n depresyon hastalar›na
göre daha çok görülmektedir. Yafl›n ilerlemesiyle
erkeklerde melankolik depresyon, kad›nlarda ma-
jör depresyon oranlar› artmaktad›r (Maes, 2002).
Depresyonda cinsiyet farkl›l›¤› ergenlik dönemin-
de bafllamakta, bu dönemde k›zlar erkeklere göre
anlaml› flekilde daha fazla depresif belirti göster-
mektedir. Ergenlik sonras› dönemlerde de kad›n
erkek aras›ndaki fark benzer flekilde devam et-
mektedir. Evli, boflanm›fl ve ayr›lm›fl kad›nlarda
di¤er kad›nlara göre daha fazla depresyon görü-
lürken, bekar ve dul erkeklerde daha fazla depres-
yon görülmektedir. 

Depresyondaki, cinsiyetler aras› farkl›l›¤›
aç›klamaya çal›flan çeflitli görüfller vard›r. Bunlar-
dan ilki, kad›ns› rollerin, kad›nlar›n kendilerini
savunmas›z hissetmelerine, daha az umut etmele-
rine ve stres karfl›s›nda güçsüz ve savunmas›z tep-
kiler vermeyi ö¤renmelerine yol açarak, depres-
yondan daha kolay etkilenmelerine neden oldu¤u
düflüncesidir. ‹nsanlar cinsiyetleri do¤rultusunda
farkl› flekilde sosyalleflmekte ve farkl› cinsiyet
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rollerini benimsemektedir. Bunun sonucunda da,
karfl›lafl›lan bildik ve yeni durumlara sahip olunan
davran›fl da¤arc›klar›ndan uygun olan davran›fl ile
tepki verilmektedir. Bundan dolay›, kad›nlar›n
genellenen ö¤renilmifl savunmas›zl›klar› ve çare-
sizlikleri, depresyonla iliflkili görülmektedir. Er-
kekler ise güçlü olduklar›n› ve çözüm bulmalar›
gerekti¤ini ö¤rendiklerinden, kad›nlar kadar ça-
buk teslim olmamakta ve olumsuz durumlara kar-
fl› çabalamaktad›r. Olumsuzluklara karfl› kad›n›n
kabullenifli ve erke¤in bafla ç›kmaya çabalamas›,
depresyon oranlar›ndaki farkl›l›¤a neden olabil-
mektedir (Lips, 2001). 

Depresyon oranlar›ndaki fark›, kad›nlar›n ya-
flamlar›n›n erkeklere göre daha çok stresli olma-
s›yla aç›klayan ikinci bir görüfl de bulunmaktad›r.
Bu görüflün do¤ru olmas›, kad›nlar›n daha çok so-
run yaflad›¤› ve yaflamlar›n› kontrol etmelerinin
daha zor oldu¤u anlam›na gelmektedir. Baz› arafl-
t›rmac›lar, kad›nlar›n üç stres kayna¤›na sahip ol-
duklar›n› ve parayla ilgili sorunlar, erkeklerle ilifl-
kiler ve annelik olan bu üç kayna¤›n duygusal so-
runlara yol açt›¤›n› ileri sürmektedir (Walters,
Avotri ve Charles, 1999). Di¤er baz› araflt›rmac›-
lar da, kad›nlar›n ruh sa¤l›klar›n› tehlikeye soktu-
¤unu belirledikleri orant›s›z ve afl›r› sorumluluk-
lar, yoksulluk ve ekonomik ba¤›ml›l›k, fliddet, ka-
d›n ve k›zlara karfl› olan olumsuz tutumlar, ›rksal
ve di¤er ayr›mc›l›k flekilleri, marjinal olma, güç-
süzlük ve fazla çal›flma gibi baz› stres etkenlerin-
den söz etmektedir (Okorodudu, 1999; akt: Lips,
2001). Kad›nlar düflük statü, düflük maafl, aile içi
fliddet, cinsel istismar ve tecavüz korkusu gibi
stresli yaflam olaylar›na erkeklerden daha fazla
maruz kalmaktad›r. Bu nedenle strese verdikleri
tepkiler de farkl›laflmaktad›r. Elde edilen baz›
bulgular, kurban durumunda kalan kad›nlar›n sa-
vunma davran›fllar›n›n daha edilgenleflti¤ini ve
daha depresif olduklar›n› göstermektedir (Lips,
2001). 

Üçüncü bir aç›klama olan, yak›n kiflisel iliflki-
lerin kopmas› ve iliflki eksikli¤i, her iki cinsiyet
için de depresyonun önemli bir habercisidir. An-
cak bundan kad›nlar›n daha çok etkilendikleri gö-
rülmektedir. ‹liflki eksikli¤inin depresyonu tetik-
lemesi, kad›nlarda erkeklerden daha çok görülme-
sine karfl›n, çok yak›n bir iliflkinin bozulmas› er-
kekleri daha kötü etkilemektedir. Ayr›ca, kabul
edilmeme ve terk edilme kad›nlarda daha fazla
kayg›lanmaya neden olmaktad›r. Bütün bunlar
kad›n›n kendine olan güvensizli¤ine, çevresinde
birilerinin olmas›na duydu¤u gereksinime ve er-
keklerden farkl› olan arkadafll›k iliflkilerine ba¤la-
nabilmektedir (Lips, 2001). Bunun yan› s›ra ka-
d›nlar, çevresindekilerin art›k kendine gereksinim
duymad›klar›n› hissetti¤inde de depresyon yafla-
yabilmektedir. Çocuk, efl, ebeveyn ya da baflka bir
kifliye bak›m verme etkinliklerinde olan de¤iflim,
sahip olduklar› bak›m veren rolü nedeniyle kad›n-
lar› erkeklerden daha olumsuz olarak etkilemek-
tedir. Marks, Lambert ve Choi (2002), kad›nlar›n
bak›m verme etkinliklerinin azalmas›na ba¤l› ola-
rak depresif belirtilerinde artma oldu¤unu ve ebe-
veynlerine bakan kad›nlar›n kimseye bakmayan
kad›nlara göre yaflamla ilgili daha çok amaç bil-
dirdiklerini belirtmektedir. 

Depresyon düzeylerindeki farkl›l›¤›, biyolojik
temellerdeki farkl›l›¤a dayand›ran görüfller de bu-
lunmaktad›r. Bu görüfllerde, depresyon ve kad›n-
lar›n üreme süreçlerine ba¤l› hormonal de¤iflik-
likler aras›nda bir iliflki olabilece¤i savunulmak-
tad›r. Kad›nlar›n menstruasyon, do¤um sonras› ve
menopoz süreçlerinde anlaml› olarak yüksek dep-
resyon riski alt›nda olduklar›na inan›lmaktad›r.
Kad›n ve erkekteki depresyonun görülme oranla-
r›n›n ilk olarak ergenlik döneminde farkl›laflmas›,
depresyonla hormonal de¤iflimler aras›nda bir
iliflki olabilece¤i düflüncesini ortaya ç›karm›flt›r.
Oysa yap›lan çal›flmalarda, depresyonun artmas›
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ile menopoz aras›nda bir iliflkinin olmad›¤› ve
depresif duygudurum ile menstrüel döngü ve do-
¤um sonras› süreçteki hormonal de¤ifliklikler ara-
s›nda bir iliflki oldu¤unun da kan›tlanamad›¤› gö-
rülmektedir (Mauthner, 1999; Lips, 2001). Ergen-
lik döneminde ortaya ç›kan bu farka, ergenlikte
depresyona yol açabilecek benmerkezci ve derin
düflünme e¤iliminin k›zlarda daha fazla görülme-
si ve ergenlikle birlikte k›zlar›n karfl›laflt›¤› cinsi-
yet rollerinin yol açt›¤› beklentilerden kaynakla-
nan k›s›tlamalar, akranlar›n›n bu yöndeki bask›la-
r›, cinsel ve fiziksel sald›r›lara maruz kalma olas›-
l›¤›n›n artmas› ve bunlara karfl› kendini koruya-
mama düflüncesi gibi etkenlerin yol açabilece¤i
düflünülmektedir. 

Depresyon olgusuna verilen tepkilerin farkl›
olmas›n›n, cinsiyetler aras› depresyon oranlar›n-
daki farka neden oldu¤u da savunulan baflka bir
görüfltür. Bu görüfle göre, erkek ve kad›nlar›n
depresyonla ilgili duygular hissettiklerinde ver-
dikleri tepkiler farkl›d›r. Erkekler depresyonday-
ken dikkatlerini bu duygular›ndan baflka yöne
çekmek için farkl› etkinliklere yönelmektedir.
Kad›nlar ise böyle bir durumda, bu durum hak-
k›nda düflünüp bunun nedenlerini, alt›nda yatan
anlam› bulmaya çal›flmakta ve bu belki de depre-
sif duygular›n›n daha çok artmas›na neden olmak-
tad›r. Bu farkl› tepki biçimleri cinsiyet rolleriyle
iliflkilidir. Bu roller do¤rultusunda, erkekler za-
y›fl›k hislerini görmezden gelmekte ve etkin ol-
maya çal›flmakta, kad›nlar ise duygular›yla ilgili
kayg› duymakta ve onlar› anlamaya çal›flmaktad›r
(Lips, 2001). Kad›nlar›n yapt›¤› gibi, depresyonla
ilgili derin düflünme ve edilgen tepkiler depresyo-
nu güçlendirmekte ve süresini uzatmakta, kiflinin
yapaca¤› ifle odaklanmas›n› engellemekte, savun-
mas›zl›k duygusunu art›rmakta, olumsuz belle¤i
harekete geçirmekte ve olaylar› olumsuz yorum-
lamay› desteklemektedir. Depresyona karfl› göste-

rilen etkin tepkiler ise, depresyonu azaltmakta ve
k›saltmakta, kiflinin çevresini kontrol etmesi için
daha çok flansa sahip olmas›n› ve olumlu karfl›l›k-
lar almas›n› sa¤lamaktad›r. 

YYeemmee  BBoozzuukklluukkllaarr››

Son y›llarda profesyonel ve toplumsal ilginin
ani bir flekilde artt›¤› iki yeme bozuklu¤u türü bu-
lunmaktad›r. Bunlardan ilki olan anoreksiya ner-
voza, gerçekçi olmayan düflük bir kiloyu koruma
çabas›yla kendini aç b›rakmad›r. Kifli dengesiz bir
beden imgesine sahiptir ve bu nedenle kilosu az
bile olsa kendini fliflman hissetmekte ve fliddetli
bir flekilde çok fliflman olma korkusu duymakta-
d›r. Di¤er yeme bozuklu¤u olan bulimia, afl›r› ye-
me sürecini izleyen kendini uyararak yediklerin-
den ar›nmad›r. Ar›nma, kusma, müshil kullanma
ya da diyet yapma gibi farkl› flekillerde yap›labil-
mektedir. Bu bozukluk vücut kilosu ve yemeyle
ilgili bir obsesyondur. Her iki bozukluk da kad›n-
larda çok daha yayg›n bir flekilde görülmektedir.
En yayg›n olduklar› kad›n grubu ise, 25 yafl alt›n-
daki beyaz ve orta sosyoekonomik düzeydeki ka-
d›nlard›r. Ayr›ca, zay›fl›¤›n özellikle önemli ol-
du¤u atletler, modeller ve profesyonel dansç›lar
gibi genç bayanlar›n oluflturdu¤u belirli baz›
gruplarda da yo¤un olarak yeme bozukluklar› gö-
rülmektedir (Lips, 2001). 

Baz› yazarlar, yeme bozukluklar›n›n geliflme-
sinde, zay›fl›¤›n vurguland›¤› bir ak›m bafllatan
sosyokültürel etkenlerin rolü oldu¤unu düflün-
mektedir. ‹deal kad›n güzelli¤inin zay›fl›¤a kay-
mas› ve diyet ve kilo vermeye olan ilgi oranlar›n-
daki art›fl, yeme bozukluklar›n›n artmas›na neden
oldu denebilmektedir. Birçok kültürde fliflman in-
sanlar›n özellikle de fliflman kad›nlar›n çekici ol-
mad›klar› yönündeki inançlar ve fliflmanlar›n kü-
çük düflürülmesi de etkenler aras›ndad›r. Benlik
sayg›s› için fiziksel çekicili¤ine daha çok ba¤›ml›
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olan kifliler, bu gibi kültürel mesajlara daha aç›k
olmaktad›r ve bu kifliler genelde kad›nlard›r. Çün-
kü kad›nlar kendilerini görünüflleriyle ilgili terim-
lerle tan›mlama e¤ilimine erkeklerden daha fazla
sahip olabilmektedir. Baz› araflt›rmac›lar yeme
bozukluklar›n›n, çekicili¤i ve zay›fl›¤› içeren ka-
d›ns› cinsiyet rolleriyle ilgili duyulan kayg›dan ya
da bunlara olan afl›r› ba¤l›l›ktan kaynaklanabile-
ce¤ini ileri sürmektedir. Yap›lan baz› araflt›rma-
larda da, kad›nlar›n görünüflleriyle ilgili konular-
da stres düzeylerinin yükselme e¤iliminde oldu¤u
görülmektedir. Baz› kad›nlar›n di¤erlerinden daha
güçlü bir kad›ns›l›k gereksinimleri olabilmekte-
dir. Çünkü benlik kavramlar›n› kad›ns› rolleriyle
oluflturmakta ve kendilerini bu flekilde var etmeye
çal›flmaktad›rlar. Bu kad›nlar kad›ns› roller ve
bunlar›n gerektirdi¤i güzellik anlay›fl› taraf›ndan
tehdit edilmektedir ve bunun sonucu olarak da ye-
me bozukluklar› ortaya ç›kmaktad›r (Lips, 2001).   

Zay›f olma bask›s› ve çekicilikle ilgili medya-
daki baz› görüfllerin izlenmesi, her kültürden ka-
d›n› etkilemektedir. Yeme bozukluklar›yla sonuç-
lanan zay›fl›k obsesyonunun, çekicilik hakk›nda-
ki kültürel düflünceler nedeniyle ortaya ç›kt›¤›n›
belirten Becker (2004), Güney Pasifik’teki Fizi
adas›nda televizyonun adaya gelmesinden önceki
ve sonraki dönemlerde genç k›zlarla bir araflt›rma
yapm›flt›r. Televizyonun Fizi’ye geliflinden önce
fliflmanl›k güzel olarak de¤erlendirilmekte ve bir
kad›n›n iltifat almas›n› sa¤lamaktayd›. ‹nsanlar
kilo verme gibi bir düflünceye sahip olmad›klar›
gibi, biri kilo verdi¤inde onun için endiflelenil-
mekte ve bu kiflinin sosyal ya da duygusal bir so-
runu oldu¤unun bir iflareti olarak kabul edilmek-
teydi. Televizyonun adaya gelifliyle birlikte ise,
kültürün güzellik anlay›fl›nda ve insanlar›n flifl-
manlamaya ya da zay›flamaya yükledikleri anlam
gözle görülür bir flekilde de¤iflmekteydi. Art›k za-
y›f olma, daha güzel olarak nitelenmenin bir gere-

¤i gibi görülmekteydi ve kad›nlar bu yönde çaba-
lamaya bafllam›flt›. Bu de¤iflimle birlikte, genç
k›zlarda diyet yapma ve yeme bozuklu¤u oranla-
r›nda önemli bir art›fl oldu¤u görüldü. Yap›lan di-
¤er baz› çal›flmalarda da, medyan›n, toplumun be-
¤enilerini flekillendirdi¤i ve kad›nlar›n beden im-
gelerinin bozulmas›yla iliflkili oldu¤u desteklen-
mektedir (Schooler, Ward, Merriwether ve Carut-
hers, 2004).

AAggoorraaffoobbii

Agorafobi, tehlikeli bir fley oldu¤unda kaçma-
s› zor olan ya da ani bir güçsüzlük an›nda yard›m
edilebilmesi mümkün olmayan, topluma aç›k yer-
lerde oluflan korkudur. Agorafobik kifli ifllek cad-
deler, kalabal›k dükkanlar, asansörler ya da toplu
tafl›ma araçlar› gibi yerlerde korkabilmektedir. Bu
nedenle kendilerini d›flar›n›n tehlikelerinden ko-
rumak ve korkudan kurtulmak için evlerine kapa-
maktad›rlar. Böylece kifli bu stresli durumlardan
edilgen bir yolla kurtulmufl olmaktad›r. 

Agorafobi, yayg›n olarak erkeklerden çok ka-
d›nlarda görülen bir bozukluktur. Araflt›rmac›lar
agorafobinin neden daha çok kad›nlarda görülen
bir bozukluk oldu¤unu hala tam olarak aç›klaya-
masalar da, en yayg›n görüfl, cinsiyetlerin korkuy-
la bafl etmede farkl› beklentilerinin olmas›d›r. Ba-
z› araflt›rmalar, ergenli¤e kadar her iki cinsiyetin
de korkular›n›n benzer oldu¤unu, ergenlikle bera-
ber ise erkeklerin kad›nlara göre korkular›n›n da-
ha az›n› kabul ettiklerini göstermektedir. Sosyal-
leflme sürecinde erkeksi roller do¤rultusunda er-
kekler, korkular›yla yüzleflmeye ve onlar› yönet-
meye teflvik edilirken; kad›nlar, korkular›n› güç-
lendirmeye ve onlar›n karfl›s›nda savunmas›z ve
ba¤›ml› kalmaya yönlendirilmektedir (Lips,
2001). 

Agorafobiyle ilgili di¤er bir görüfl ise, evde
itaatkar ve besleyen rolündeki kad›n›n toplumsal
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dünyaya yabanc› kalmas›, eve ve efline ba¤›ml›l›-
¤›n›n artmas› ve kendine güveninin azalmas› so-
nucunda, ev d›fl›ndayken onu korkutacak, stres
yaflamas›na yol açacak, kendine güvenini daha da
azaltacak ya da yaln›zca ona farkl› gelen bir fley-
le karfl›laflmas› durumunda kad›n›n sempatik sis-
teminin iflleve geçmesidir (Lips, 2001). Sempatik
sistemin iflleve geçmesiyle kifli, karfl›laflt›¤› duru-
ma verdi¤i terleme, kalp at›fl›n›n h›zlanmas› ve
a¤›z kurulu¤u gibi fizyolojik tepkilere odaklan-
makta ve bu tepkileri korkuya verdi¤i tepkilerle
özdefllefltirerek, o durumu korkmas›n› gerektiren
bir etken olarak benimsemektedir. Daha sonra da,
ayn› durumla karfl›lafl›p ayn› s›k›nt›lar› ya da daha
da kötüsünü yaflamamak için onunla bafl etmek
yerine, ondan kaçmay› seçmektedir. Sonuç olarak
da, böyle bir çözüm seçmesinin nedeni olan top-
lumsal dünyaya olan yabanc›laflma ve bafla ç›kma
becerilerindeki yetersizli¤i artmaktad›r. Erkekler
ise bu konuda kad›nlardan daha flansl› bir konum-
dad›r. Erkek, toplumda korkusuz, tehlikelere gö-
¤üs geren, mücadele eden olarak nitelenmekte ve
sürekli ev d›fl›nda etkin olmaktad›r. Bu nedenle
erkekler neredeyse normlaflm›fl bu nitelikleri do¤-
rultusunda bir fleyden gerçekten korkmufl olsalar
bile korkular›n› yenmeye çal›flmakta ve genelde
korkular›na karfl› etkin çözüm yollar› kullanmak-
tad›r.     

AAnnttiissoossyyaall  KKiiflfliilliikk  BBoozzuukklluu¤¤uu

Antisosyal kiflilik bozuklu¤u, etik ve ahlaki
duyarl›l›¤›n eksik olmas› ve birine zarar verme
durumunda suçluluk ve kayg›n›n yoksunlu¤udur.
Antisosyal kiflilik bozuklu¤u olan bir kifli, kiflile-
raras› iyi iliflkiler kuramamakta, otoriteyi önemse-
memekte, dürtüsel davranmakta ve di¤erlerine
karfl› yalan söylemek, çalmak, gereksiz sald›rgan-
l›k göstermek ve fiziksel zarar vermek gibi davra-
n›fllarda bulunmaktad›r.

Görüldü¤ü gibi, antisosyal kiflilik bozuklu¤u-
nun özellikleri, erkeksi rollerin biraz daha abart›l-
m›fl ve çarp›t›lm›fl bir halidir. Erke¤in sosyallefl-
mesinde do¤rudan sald›rganl›k, aile içi fliddet, ile-
tiflimsizlik, rekabetçilik ve kolay incinebilir duy-
gular› bast›rma gibi nitelikler ortaya ç›kmaktad›r.
Bu flekildeki sosyalleflme, antisosyal kiflilik bo-
zuklu¤unun geliflmesine zemin haz›rlamaktad›r
(Lips, 2001). 

Antisosyal kiflilik bozuklu¤u üçe bir oran›nda
erkeklerde kad›nlara göre daha fazla görülmekte-
dir. Bu önemli fark›n erkek ve k›z çocuklar›n›n
yetifltirilifllerindeki, onlara sunulan modellerdeki
ve toplumsal beklentilerdeki farktan kaynakland›-
¤› düflünülmektedir. Cinsiyetler aras›ndaki bu
fark, küçük yafllardan itibaren görülmekte ve mü-
dahale edilmedi¤i koflulda ileriki yafllarda anti-
sosyal kiflilik bozuklu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Er-
kek çocuklarda k›zlara göre daha çok düflmanca
flaka ve alay etme davran›fllar› görülmektedir
(Barnett, Burns, Sanborn, Bartel ve Wilds, 2004).
Bu davran›fllar›n onaylanmamas› ve çocu¤un
farkl› davran›fllara özendirilmesi, antisosyal dav-
ran›fllar›n kazan›lmas›n› ve kal›c› hale gelmesini
engelleyebilmektedir. Giles ve Heyman (2003),
3-5 yafl çocuklar›yla yapt›klar› çal›flmalar›nda, ya-
fl›tlar›na sald›rgan davran›fllarda bulunan çocukla-
r›n ö¤retmenleri taraf›ndan onaylanmamas›n›n
antisosyal davran›fllarda bulunma olas›l›¤›n›
azaltt›¤›n› bulmufltur.

Çevresel onaylanma d›fl›nda ebeveynlerin ço-
cuklar›yla olan iliflkileri de antisosyal kiflilik bo-
zuklu¤unda önemli bir yere sahiptir. Aile ile ço-
cuk aras›nda yak›n ve s›cak bir iliflkinin bulunma-
mas›, çocu¤un fliddete maruz kalmas›, antisosyal
kiflilik bozuklu¤uyla iliflkili görülmektedir (Deko-
vi, Janssens ve Van As, 2003). Ailelerin çocukla-
r›na cinsiyetleri nedeniyle farkl› davranmalar›n›n,
antisosyal kiflilik bozuklu¤undaki cinsiyet fark›-
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n›n bir nedeni olabilece¤i de düflünülmektedir.
Ancak yap›lan çal›flmalarda ebeveynlerin her iki
cinsiyetteki çocuklar›na da benzer flekilde davran-
d›klar›, onlarla benzer iliflkiler kurduklar› görül-
mektedir. Babalar›n k›z çocuklar›n›n antisosyal
davran›fllar›n› kontrol etmeye önem verdikleri gö-
rülse de, bu anlaml› bir fark yaratmamaktad›r
(Kosterman, Haggerty, Spoth ve Redmond,
2004). 
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