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Özet: Bu çalışmanın amacı, cinsiyet gibi kişisel özelliklerle, anne-baba ve akran 

bağlanmasının, ergenlerin uyum düzeylerini yordayıp yordamadığını belirlemektir. 

Çalışmanın bir diğer amacı da anne ve baba bağlanmasının ergenlerin uyum düzeylerini 

yordama gücündeki farklılıklarını incelemektir. Araştırmada Anne-Baba ve Akran Bağlanma 

Envanteri (ABABE) ve Reynolds Ergen Uyum Düzeyi Envanteri (REUDE) olmak üzere iki 

ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırma, 227 lise öğrencisi ile yürütülmüştür. Bu öğrenciler 

Ankara ilinde Çankaya ve Mamak ilçelerinden seçilen iki farklı türdeki okullarda (Anadolu 

lisesi, Normal Lise) eğitimlerine devam eden 9, 10, 11, ve 12. sınıf öğrencileridir. Yaşları 14 

ile 18 arasında değişen öğrencilerin yaş ortalaması 16.02’dir (ss=1.07) ve 126’u kızlardan 

(%55), 101’ü erkeklerden (%45) oluşmaktadır. Anne-baba ve akran bağlanmasının (yordayıcı 

değişkenler) ergenlerin uyum düzeylerini (yordanan-bağımlı değişken) yordayıp 

yordamadığını belirleme amacıyla hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın 

bulguları anne ve baba bağlanmasının ergenlerin uyum düzeylerini yordadığını, buna karşın 

akran bağlamasının ergenlerin uyum düzeyleri üzerinde yordayıcı bir etkiye sahip olmadığını 

ortaya koymuştur. 
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Abstract: The study was conducted to determine the predictors of adolescents’ adjustment. 

The predicted variable was adolescents’ adjustment and the predicating variables were 

gender, parent attachment (mother and father), and peer attachment. Participants, were high 

school students aged from 14 to 18 (M=16.02, Sd=1.07), were included from two different 

regions in Ankara. 126 of them were females and the rest, 101, were males. The Inventory of 

Parent and Peer Attachment and Reynolds Adolescent Adjustment Screenings were 

administered during the class hour. The results of the hierarchical regression analyses 

revealed that the adolescents’ adjustment was affected by mother attachment and father 

attachment. However, peer attachment and gender were not significant predictors of the 

adjustment.  
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