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Anne-baba-çocuk üçgeni hem anne, hem baba, hem de çocuk için büyük önem taşıyan bir iletişim 
üçgenidir. Okul öncesi dönemde çocuk kendini özdeş tutacağı model olarak anne-babasını alır, 
onların hareket, konuşma, tutum ve davranışlarını benimser, taklit etmeye çalışır. Bu dönemde anne-
babasını böylesine etkili birer model olarak alması, çocuğun gelecekteki kişilik yapısını da doğrudan 
etkiler. Anne ve babaların çocuklarına istenilen davranışları kazandırabilmeleri, kendi kendini 
denetleyebilen, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilen, özgüveni ve benlik saygısı gelişmiş 
bireyler olmalarını sağlayabilmeleri ancak onlarla sağlıklı iletişim kurmalarıyla mümkün olabilir. 

Çocukta temel güven duygusunun oluşumunda annenin dengeli, kararlı, çocuğunu olduğu gibi kabul 
eden bir tutum benimsemesi büyük önem taşır. Bazı anneler aşırı koruyucu bir tavır sergileyerek 
çocuklarına sorumluluk vermezler, çocuğun kendi başına yapması gereken işleri yapmasına imkan 
tanımazlar, kısacası çocuğun bağımsız kişilik geliştirmesine izin vermezler. Bazı anneler çocuklarını 
sürekli olarak sınırlarlar, katı disiplin kuralları uygularlar. Bazı anneler ise tam tersine çocuklarının 
isteklerini yerine getirme konusunda sınırsızdırlar. Bu yaklaşımlar çocuğun kişilik gelişimini olumsuz 
etkileyen, anne-çocuk iletişiminde sorunlara yol açan, ergenlik dönemi için de potansiyel sorun olan 
yaklaşımlardır. Anne, çocuğuna sevgi veren; çocuğunun ihtiyaçlarını sezip karşılayabilen; çocuğunun 
duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kabul eden ve ona uygun yanıtlar verebilen; çocuğunun 
özgüvenini kazanabilmesi için onu destekleyen bir yetişkin olmalıdır. Kısacası çocuğunun temel 
fizyolojik ve psikolojik gereksinmelerini karşılayabilmelidir. 

Babalık rolü için "en temel içgüdüdür" tanımlamasını kullanılmamaktadır. İyi baba olmak sevgi, 
deneyim, sabır ve bilgilenme işidir. İyi baba olmak, çocukla birlikte yaşamı paylaşmak, çocuğunu 
tanımak, kabul etmek ve onu yetişkin yaşamına hazırlamak için desteklemek demektir. Yapılan 
çalışmalar babanın, çocuğun zihinsel, psiko-seksüel ve kişilik gelişimlerini önemli ölçüde etkilediğini 
ortaya koymaktadır. Araştırmalar, babaların bir oyun arkadaşı olarak, çocuğun bağımsız davranmasını 
ve çevreyi keşfetmesini cesaretlendiren bir tutum sergilediklerini ve bu tutumun çocuğun zihinsel 
gelişimini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Erkek çocuk maskülen (erkeğe özgü) davranışları 
babası ile özdeşleşerek ve onu taklit ederek kazanır. Kız çocuklar da babalarını gözlemleyerek ve 
onunla etkileşerek, erkeklere karşı nasıl tepkide bulunacaklarını ve erkeklerin de kadınlara nasıl 
tepkide bulunduklarını öğrenir. Baba, özdeşim modeli olması nedeniyle çocuğun kişilik gelişiminde de 
büyük önem taşır. Babaları ile yakın ilişki kurabilen çocukların benlik kavramı, özgüveni ve kişilik 
gelişimi de olumlu olarak etkilenmektedir. Görülüyor ki çocuğun gelişiminde baba da anne kadar 
etkin bir rol oynamaktadır. Anne ve babanın birbiriyle uyumlu, tutarlı ve dengeli olarak sorumluluk 
alması, çocuğun kendisiyle ve dünyayla barışık, bağımsız ve mutlu bir birey olabilme yolundaki 
uğraşında en büyük yardımcı olacaktır. 

 


