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ÖZ

Amaç: Bu çalışmada bağlanma biçimleri, kişilik özellikleri ve obsesif kompulsif kişilik oluşumu arasındaki ilişki incelendi.
Gereç ve yöntemler: Çalışmaya Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi
öğrencilerinden 131 birey (29 erkek, 102 kadın; ort. yaş 45 yıl; dağılım, 20-61 yıl) dahil edildi. Veri toplamada Sosyodemografik Veri Formu, Yakın
İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-2, Beş Faktör Kişilik Envanteri ve Yale-Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği kullanıldı.
Bulgular: Kişilik envanterinde kaçınmacı bağlananların uyumluluk alt boyutu puanları, kaygılı bağlananların ise duygusal dengelilik alt boyutu puanları
yüksek çıktı. Her iki bağlanma biçimi obsesif kompulsif kişilik oluşumu ile istatistiksel olarak anlamlı ilişkiye sahipti.
Sonuç: Bağlanma biçimleri ile kişilik özellikleri ve obsesif kompulsif kişilik oluşumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu öne sürülebilir.
Anahtar sözcükler: Bağlanma, obsesyon, kişilik.

ABSTRACT

Objectives: This study aims to examine the relationship between attachment models, personality features, and obsessive compulsive personality
formation.
Materials and methods: The study included 131 individuals (29 males, 102 females; mean age 45 years; range, 20 to 61 years) from employees of
Demiroğlu Bilim University Florence Nightingale Medical Faculty Hospital and students of Demiroğlu Bilim University. Sociodemographic Data Form,
Inventory of Experiences in Close Relationships-2, Five Factor Personality Inventory, and Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale were used for data
collection.
Results: In the Personality Inventory, those with avoidant attachment had higher scores in compatibility subdimension, while those with anxious
attachment had higher scores in emotional stability subdimension. Both attachment models had a statistically significant relationship with obsessive
compulsive personality formation.
Conclusion: It may be suggested that there is a significant relationship between attachment models and personality features and obsessive
compulsive personality formation.
Keywords: Attachment, obsession, personality.

Ba¤lanma çok küçük yata balayan ve etkisini
sonraki yalarda da devam ettiren sosyalleme
ve bütünleme sürecidir.[1] Çocuklarda dört tip
ba¤lanma biçimi görülür. Bunlar güvenli ba¤lanma,
güvensiz kaçınan ba¤lanma, güvensiz dirençli

ba¤lanma ve güvensiz da¤ınık ba¤lanmadır.[2,3]
Güvenli ba¤lanmı bebekler; bakım verenlerini
güvenlik merkezi olarak kullanırlar, çevreyi
incelerler ve kefederler. Bakıcılarından
ayrıldıklarında huzursuzlaabilirler fakat bir araya
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geldiklerinde olumlu bir iletiime geçerler ve
bir süre sonra oyuncaklarıyla oynayabilirler.[2]
Güvensiz kaçınan bebekler; güvensizliklerini bakım
verene kaçınmacı davranıla gösterirler, bakım
verenle çok az ilikiye girerler. Bir iletiim
kuruldu¤unda ise bebek genellikle ya kendini
çeker ya da baka yönlere bakar.[2] Ebeveyninden
ayrılırken a¤lamaz, yakınlık ve temas aramaz ya
da teması çok ister. Ebeveyne karı endieli veya
öfkeli de¤ildir. Bu süreç esnasında oyuncaklara
ve çevreye odaklanır.[3] Güvensiz dirençli
bebekler; sıklıkla anneye yapıır fakat daha
sonra bu yakınlı¤a bakım verenle mücadele
ederek direnirler; muhtemelen ona saldırganlık
gösterirler. Yabancı ortam deneyinde ise bebekler
genellikle bakım verene kaygılı bir biçimde yapıır
ve oyun odasını kefetmeye çalımazlar. Bakım
veren uzaklatı¤ında iddetli biçimde a¤lar ve
geri gelip bebe¤i sakinletirmeye çalıtı¤ında
ise onu kendilerinden uzaklatırırlar.[2] Güvensiz
da¤ınık bebekler; çevreyi kefetmeyi önemsemez
ve ayrılma öncesinde bile endieli ve tedbirlidir.
Süreç boyunca aklında ebeveyn olur, öfkeli
ve pasif görünür. Sakinleemez ve ebeveynle
bir araya geldi¤inde rahatlar ve genelikle
ebeveynine odaklanıp a¤lar. Ebeveynle bir
araya geliinden sonra çevreyi aratırmaya geri
dönemez.[3] Yetikinlerde görülen üç tip ba¤lanma
biçimi vardır. Bunlar; güvenli ba¤lanma stili,
kaçınmacı ba¤lanma stili ve kaygılı ba¤lanma
stilidir. Güvenli ba¤lanma stiline sahip kiilerin;
ilikileri hakkında daha olumlu görüleri vardır
ve bu kiiler di¤erlerine yakınlamayı kolay
bulurlar.[2] Ayrıca tutarlıdırlar ve yardımlamacı
iletiim kurarlar.[3] Kaçınmacı ba¤lanma stiline
sahip kiiler; romantik ilikilere girmeyi pek fazla
tercih etmezler, kararsızdırlar ya da kendilerini
partnerlerinden
uzaklatırmaya
çalıırlar.
Tutarsızdırlar.[2,3] Kaygılı ba¤lanma stiline sahip
kiiler; yakınlık kurmak isterler, az güvenirler ve
etraflarındaki kiilere karı daha fazla duygusal,
kıskanç ve tahakküm edicidirler.[2] Tutarsızdırlar.
Geçmiteki ba¤lanma ilikileri ve deneyimlerinden
kaygılı olup, konuurken öfkeli, pasif ya da korkak
olabilirler. Cümleler genellikle çok uzun, dil bilgisi
bakımından karıık ya da anlamsız kullanımlarla
doludur. Konumalar genellikle, nicelik kuralını
ihlal edecek ekilde uzundur.[3] Çocuklarda
gözlenen ba¤lanma tarzları, bu çocuklar birer
yetikin oldu¤unda ve romantik ilikilere
girdi¤inde yeniden çocukluklarındaki biçimi ile
ortaya çıkmaktadır.[4]
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Ba¤lanma biçimlerinin kiilik geliiminde
önemli bir etkiye sahip oldu¤u ayrıca kaygılı
ba¤lanmanın, obsesif düünceleri artırdı¤ı ve buna
ba¤lı olarak obsesif kompulsif belirtilere neden
olabilece¤i düünülmütür.[5]
Kiilik; bir kiinin fiziksel ve sosyal ortamıyla
etkileme biçimini tanımlayan düünce, duygu ve
davranıın ayırt edici ve karakteristik örüntüleri
olarak tanımlanabilir.[6] Be faktör kiilik kuramı
ise; nevrotiklik (duygusal dengelilik), dıa
dönüklük, açıklık (zeka/hayal gücü), uyumluluk ve
öz disiplinlikten (sorumluluk) oluur.[4] Nevrotiklik
boyutu (duygusal dengelilik); insanları duygusal
kararlılık ve kiisel uyum süreklili¤i üzerinde
bir noktaya yerletirir. Duygusal sıkıntı yaayan
ve duyguları aırı de¤iken olan insanların,
nevrotiklik boyutu yüksektir.[4] Dıa dönüklük
boyutu ikiye ayrılır. Bu boyutun bir tarafında aırı
dıa dönükler, di¤er tarafında ise içe dönükler
bulunur. Dıa dönükler oldukça sosyaldirler;
aynı zamanda enerjik, iyimser, sıcak kanlı
ve girikendirler. ‹çe dönükler genellikle bu
özellikleri göstermezler fakat asosyal ve enerjisi
olmayan kiiler oldukları söylenemez.[4] Açıklık
boyutundan (zeka/hayal gücü) yüksek puan
alan kiiler, gelenek dıı ve ba¤ımlı olmayan
düüncelere sahiptir. Açıklık boyutu puanları
düük olan kiiler ise daha gelenekseldir ve
yeni bilgidense mevcut bilineni tercih ederler.[4]
Uyumluluk boyutunda yüksek puan alan kiiler
yardımsever, güvenilir ve efkatlidir. Bu boyutun
öteki ucunda ise tam zıttı olarak dümanca ve
kukulu insanlar vardır.[4] Öz disiplin boyutunun
(sorumluluk); yüksek puanlı ucunda yer alan
kiiler düzenli, plan do¤rultusunda hareket eden
kararlı kiilerdir. Düük puanlı ucunda yer alanlar
ise dikkatsiz, dikkati kolay da¤ılan ve güvenilmez
kiilerdir.[4]
Obsesif kompulsif bozukluk; obsesyonlar ve
kompulsiyonlarla karakterize bir rahatsızlıktır.[7]
Obsesyon; kiinin rahatsız edici buldu¤u, sıkıntı
yaratan, tekrarlayan düünce, dürtü ya da
dülemlerdir.[8] Kompulsiyonlar; bir obsesyona
tepki olarak ya da katı kurallara göre yapılan
motor ya da mental eylemlerdir.[8]

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Örneklem
Çalıma Aralık 2017 - Mart 2018 tarihleri
arasında Demiro¤lu Bilim Üniversitesi Florence
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FNG & Demiroğlu Bilim Tıp Dergisi

Nightingale Tıp Fakültesi Hastanesi çalıanları
ve Demiro¤lu Bilim Üniversitesi ö¤rencileri ile
yapıldı. Örneklem aratırmaya gönüllü olarak
katılan ve herhangi bir psikiyatrik hastalı¤ı
olmayan, 102 kadın ve 29 erkek olmak üzere,
toplam 131 kiiden olutu. Çalıma grubuna
Sosyodemografik Bilgi Formu, Yakın ‹likilerde
Yaantılar Envanter-2, Be Faktör Kiilik Envanteri
ve Yale-Brown Obsesyon ve Kompulsiyon Ölçe¤i
verildi. Çalımanın yapıldı¤ı kiiler konu hakkında
bilgilendirildi ve yazılı onamları alındı. Gizlilik
ilkesine sadık kalınaca¤ı uygun bir dille anlatıldı.
Aratırma öncesinde Demiro¤lu Bilim Üniversitesi
Rektörlü¤ü’nden izin alındı.
Veri Toplama Araçları
Sosyodemografik veri formu
Aratırmanın amacına uygun olarak aratırmacı
tarafından gelitirildi. Kiilerin yaı, cinsiyeti,
e¤itim durumu, i durumu, gelir düzeyi, medeni
durumu ve psikiyatrik rahatsızlı¤ın varlı¤ı gibi
sosyodemografik bilgiler aratırıldı ve aratırma
grubunun homojen olması amacıyla kullanıldı.
Yakın ilikilerde yaantılar envanteri - 2
Fraley ve ark.[10] tarafından gelitirilmitir.
Ölçe¤in Türkiye’deki geçerlik ve güvenirlik
çalıması Selçuk ve ark.[11] tarafından yapılmıtır.
Ölçekte 18’i kaygı, 18’i kaçınma alt faktöründe
olmak üzere yedili Likert tipinde toplam 36 madde
vardır. Her bir alt boyuttan alınan puan 18 ile 126
arasında de¤imekte ve ölçekten alınan puan
arttıkça kaçınmacı ba¤lanma ya da ba¤lanma
kaygısının arttı¤ı söylenmektedir. Kaçınmacı alt
boyutunun Cronbach alfa kat sayısı 0.90 iken,
kaygı alt boyutunun Cronbach alfa kat sayısı 0.86
idi. Ölçe¤in kaçınma ve kaygı boyutlarına ilikin
test-tekrar test güvenirli¤i kat sayıları ise sırasıyla
0.81 ve 0.82’dir.
Be faktör kiilik envanteri
Be Faktör Kiilik Envanteri, kiili¤i be
faktörde inceleyen “Be Faktör Kiilik Modeli”nden
hareketle oluturulmu bir envanterdir. Ölçe¤in
gelitirilme sürecindeki ilk aamada bir madde
havuzu oluturuldu. Madde havuzu oluturulurken
uluslararası bir kiilik madde havuzundan
yararlanıldı. Maddeler seçildikten sonra, seçilen bu
361 madde 790 kiilik bir örnekleme uygulandı.
361 maddenin yerletirilmi oldu¤u be faktörün
(Dıa dönüklük, Yumuak Balılık [Uyumluluk],
Öz Denetim [Sorumluluk, Öz Disiplin], Duygusal

Tutarsızlık ve Geliime Açıklık [Zeka/Hayal
Gücü]) iç tutarlık güvenirlik analizleri yapıldı. Be
genel faktörün güvenirlik katsayıları 0.84 ile 0.91
(X=0.86) arasında idi. Öz Denetim/Sorumluluk
için a=0.91, Geliime Açıklık için a=0.84,
Yumuak Balılık için a=0.86, Dıa dönüklük için
a=0.86 ve Duygusal Denge için a=0.84 bulundu.
Envanterin uzun formu 220 sorudan olumakta
idi. Envanterin önceleri “Çok Boyutlu Kiilik
Envanteri” olarak bilinen ismi, ölçe¤i gelitiren
aratırmacılar tarafından daha sonra “Be Faktör
Kiilik Envanteri (5FKE)” olarak de¤itirilmitir.[12]
Yale-Brown obsesyon ve kompulsiyon ölçe¤i
Obsesif kompulsif belirtilerinin türünü
ve iddetini ölçmek için Goodman ve
ark.[13] tarafından gelitirilen, 19 maddeli yarıyapılandırılmı bir ölçektir. Belirtilerin iddetini
ölçmede ilk 10 maddesi kullanılmakta ve
her soruya 0-4 arasında puan verilmektedir.
Türkçe’ye uyarlama çalıması Tek ve ark.[14]
tarafından yapılmıtır.

BULGULAR
Yakın ‹likilerde Yaantılar Envanteri-2
(Y‹YE-2), Büyük Be Kiilik Testi-50 Türkçe
Formu (B5KT-50-TR) ve Yale-Brown Obsesyon
ve Kompulsiyon Ölçe¤i (Y-BOKÖ) puanları
arasındaki ilikiler korelasyon analizi ile
de¤erlendirildi (Tablo 1).
Analiz sonuçlarına göre, Y‹YE-2 “Kaçınmacı
Ba¤lanma” alt boyutu ile; Y‹YE-2 “Kaygılı
Ba¤lanma” alt boyutu arasında istatistiksel
açıdan anlamlı, pozitif yönde ve düük düzeyde
(r s: 0.286), B5KT-50-TR “Uyumluluk” alt
boyutu ile arasında istatistiksel açıdan anlamlı,
negatif yönde ve düük düzeyde (rs: -0.316),
Y-BOKÖ “Takıntılar (Obsesyon)”, “Zorlantılar
(Kompulsiyon)” ve “Y-BOKÖ Toplam Puan”
puanları ile arasında ise istatistiksel açıdan
anlamlı, pozitif yönde ve çok düük düzeyde
(sırasıyla rs: 0.188, rs: 0.222 ve rs: 0.220) bir
iliki oldu¤u belirlendi (p<0.05) (Tablo 1).
Y‹YE-2 “Kaygılı Ba¤lanma” alt boyutu ile;
B5KT-50-TR “Duygusal Dengelilik” alt boyutu
arasında istatistiksel açıdan anlamlı, negatif yönde
ve düük düzeyde (rs: -0.435), Y-BOKÖ “Takıntılar
(Obsesyon)”, “Zorlantılar (Kompulsiyon)” ve
“Y-BOKÖ Toplam Puan” alt boyutları ile arasında
ise istatistiksel açıdan anlamlı, pozitif yönde ve

1.000
-0.298**

0.126

0.936**

0.905**

B5KT-50-TR “Dıa Dönüklük” ve “Sorumluluk”
alt boyutları ile Y‹YE-2 ve Y-BOKÖ puanları
arasında istatistiksel açıdan anlamı bir iliki
olmadı¤ı görüldü (p>0.05). Buna karın B5KT50-TR “Dıa Dönüklük” alt boyutu ile B5KT50-TR’nin tüm di¤er alt boyut puanları arasında
istatistiksel açıdan anlamlı, pozitif yönde ve düük
düzeyde (sırasıyla, rs: 0,259, rs: 0,269, rs: 0,282
ve rs: 0,327) bir iliki oldu¤u belirlendi (p<0.05).
B5KT-50-TR “Uyumluluk” alt boyutu ile; B5KT50-TR “Sorumluluk” ve “Zeka/Hayal Gücü” alt
boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı,
pozitif yönde ve düük düzeyde (sırasıyla, rs: 0,465
ve rs: 0,426), B5KT-50-TR “Sorumluluk” alt
boyutu ile; B5KT-50-TR “Zeka/Hayal Gücü” alt
boyutu arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı,
pozitif yönde ve düük düzeyde (rs: 0,330) bir
iliki oldu¤u tespit edildi (p<0.05). B5KT-50-TR
“Duygusal Dengelilik” alt boyutu ile Y-BOKÖ
“Zorlantılar (Kompulsiyon)” alt boyutu arasında
istatistiksel açıdan anlamlı, negatif yönde ve çok
düük düzeyde (rs: -0,242), Y-BOKÖ “Takıntılar
(Obsesyon)” alt boyutu ve “Y-BOKÖ Toplam Puanı”
ile arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı, negatif
yönde ve düük düzeyde (sırasıyla, rs: -0,320 ve
rs: -0,298) bir iliki oldu¤u belirlendi. Buna karın
B5KT-50-TR “Zeka/Hayal Gücü” alt boyutu ile
Y-BOKÖ’nün yalnızca “Zorlantılar (Kompulsiyon)”
alt boyutu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir
iliki bulundu. Bu ilikinin pozitif yönde ve çok
düük düzeyde (rs: 0,177) bir iliki oldu¤u görüldü
(p<0.05) (Tablo 1).

0.003
0.220*
Y-BOKÖ
Toplam puan

0.321**

-0.08

0.088

1.000
0.713**
0.077
0.177*
-0.320**
-0.242**
-0.021
0.046
0.188*
0.222*
YBOKÖ
Takıntılar (obsesyon)
Zorlantılar (kompulsiyon)

0.305**
0.295**

-0.028
-0.015

0.035
0.153

1.000
1.000
-0.161
1.000
0.066
0.330**
1.000
0.465**
0.062
0.426**
1.000
0.259**
0.269**
0.282**
0.327**
-0.144
-0.063
-0.149
-0.435**
-0.034
-0.120
-0.316**
-0.137
-0.031
-0.114
B5KT-50-TR
Dıa dönüklük
Uyumluluk
Sorumluluk
Duygusal dengelilik
Zeka/hayal gücü

1.000
1.000
0.286**
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düük düzeyde (sırasıyla rs: 0.305, rs: 0.295 ve
rs: 0.321) bir iliki oldu¤u saptandı (Tablo 1).

rs: Spearman’s korelasyon katsayısı; * p<0.05; ** p<0.01.

1.000

rs
rs
rs
rs
rs
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rs
rs
rs
rs

Y‹YE-2
Kaçınmacı ba¤lanma
Kaygılı ba¤lanma

YBOKÖ

Toplam
Zorlantılar
(kompulsiyon)

Y-BOKÖ

Takıntılar
(obsesyon)
Zeka/hayal
gücü
Duygusal
dengelilik

B5KT-50-TR

Sorumluluk
Uyumluluk
Dıa dönüklük
Kaygılı
ba¤lanma

Y‹YE-2

Kaçınmacı
ba¤lanma

Tablo 1. Yakın ‹likilerde Yaantılar Envanteri-2, Büyük Be Kiilik Testi-50 Türkçe Formu ve Yale-Browne Obsesyon ve Kompulsiyon Ölçe¤i puanları arasındaki ilikiler (n=131)
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Y-BOKÖ “Takıntılar (Obsesyon)” alt boyutu ile
Y-BOKÖ “Zorlantılar (Kompulsiyon)” alt boyutu
arasında istatistiksel açıdan anlamlı, pozitif yönde
ve yüksek düzeyde (rs: 0,713), “Y-BOKÖ Toplam
Puanı” ile arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı,
pozitif yönde ve çok yüksek düzeyde (rs: 0.926)
bir iliki oldu¤u saptandı. Y-BOKÖ “Zorlantılar
(Kompulsiyon)” alt boyutu ile “Y-BOKÖ Toplam
Puanı” arasında iliki incelendi¤inde ise aralarında
istatistiksel açıdan anlamlı, pozitif yönde ve çok
yüksek düzeyde (rs: 0.905) bir iliki oldu¤u görüldü
(p<0.05) (Tablo 1).

TARTIMA
Bu aratırmada ba¤lanma biçimleri, kiilik
özellikleri ve obsesif kompulsif özelliklerin
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birbiriyle ilikisi aratırılmı ve istatistiksel verilere
bakıldı¤ında aralarında anlamlı bir ba¤lantı oldu¤u
sonucuna ulaılmıtır. Dolayısıyla bir kiinin nasıl
tipte ba¤landı¤ının aslında onun karakterinde
önemli yerlere sahip oldu¤u sonucu çıkarılabilir.
Elde edilen sonuçların literatürdeki bulgularla
paralellik göstermesi, çalımanın güvenilir
sonuçlara ulatı¤ı ve alandaki bilgilere daha kesin
ve önemli kanıtlar sunarak katkı sa¤ladı¤ı eklinde
de¤erlendirilebilir.
Aratırmamızda ortaya çıkan verilere göre;
kaçınmacı ba¤lanan kiilerle uyumluluk arasında
negatif yönde ve düük düzeyde, takıntı ve
zorlantı arasında pozitif yönde yüksek düzeyde
bir iliki bulundu. Aratırmaların bazılarına göre[5]
kaçınmacı ba¤lanma ve uyumluluk arasında
pozitif yönde çok düük düzeyde bir iliki oldu¤u
görülmütür. Yetikinlerde kaçınmacı ba¤lanmaya
bakıldı¤ında; romantik ilikilere pek fazla girmeyi
tercih etmedikleri ve kendilerini partnerlerinden
uzaklatırmaya çalıtıkları görülmektedir. Aynı
zamanda tutarsız oldukları görülmektedir.
Uyumluluk boyutuna baktı¤ımızda ise tam zıttı
olan karakterlerin uyumlu olanlara göre daha
fazla kavga yaadıkları ve daha az sosyal ilikide
bulundukları söylenmektedir. Bu sonuçlara ve
her iki aratırmanın tutarlılı¤ına bakılacak olursa;
kaçınmacı ba¤lanan kiilerin daha az uyumlu
oldu¤u sonucu çıkarılabilir.
Kaygılı ba¤lanmanın; duygusal dengelilikle
negatif yönde ve düük düzeyde, takıntı ve
zorlantıyla pozitif yönde ve düük düzeyde bir
ilikisi oldu¤u görülmektedir. Aratırmalara
bakıldı¤ında; kaygılı ba¤lanmanın, duygusal
dengelilikle negatif yönde çok düük düzeyde
bir ilikisi oldu¤u görülmektedir.[5] Literatüre
dayanarak kaygılı ba¤lananların; daha fazla
duygusal, kıskanç, tahakküm edici ve tutarsız
oldukları görülmektedir. Bunun yanında duygusal
dengelili¤e sahip bireylerin; kararlı ve aırı
duygusal tepkilere yatkın olmayan kiiler oldu¤u
görülmektedir. Her iki de¤ikene bakıldı¤ında;
kaygılı bir bireyin duygusal dengelilik boyutunun
daha az olması beklenmektedir.
Uyumluluk alt boyutu ile sorumluluk ve
zeka/hayal gücü alt boyutları arasında anlamlı
pozitif yönde ve düük düzeyde bir iliki oldu¤u
tespit edildi. Daha önceki bir aratırmaya göre;
uyumluluk alt boyutu ile sorumluluk ve zeka/hayal
gücü alt boyutları arasında pozitif yönde, yüksek
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düzeyde anlamlı bir iliki saptanmıtır.[5] Her
iki aratırmada da pozitif düzeyde bir anlama
ulaılmasını; uyumluluk alt boyutuna sahip bir
bireyin yapılan literatür taramasına göre; daha
sosyal tiplemeler olmasıyla, zeka/hayal alt
boyutuna sahip bir bireyin; deneyimlere açık,
güçlü bir hayal gücü olması ve yeni görüleri
kabul etme iste¤inin fazla olmasıyla, sorumluluk
alt boyutuna sahip bir bireyin ise düzenli, plan
do¤rultusunda hareket eden kiiler olmasıyla ve
tüm bu üç alt boyutun özellikleri gere¤i birbiriyle
bir bütün içerisinde olmasıyla açıklayabiliriz.
Duygusal dengelilik alt boyutu ile zorlantılar alt
boyutu arasından anlamlı, negatif ve çok düük
düzeyde bir iliki oldu¤u belirlendi.
Ayrıca dıa dönüklük kiilik özelli¤i ile
ba¤lanma biçimlerinin kaygı ve kaçınma boyutu
arasında pozitif korelasyon, sorumluluk ile negatif
korelasyon, uyumluluk ile negatif korelasyon,
duygusal tutarlık ile pozitif korelasyon, açıklık-akıl
(zeka/hayal gücü) ile negatif korelasyon, olumsuz
de¤erlik (dıa dönük olmayan) ile ise, pozitif
korelasyon göstermitir. Ba¤lanma kuramının bir
tür kiilik modeli oldu¤u düüncesinden yola
çıkıldı¤ında aralarındaki yüksek korelasyonların,
aslında benzer “özellikleri” ölçtükleri kanısı
olumaktadır.[15]
Bu verilerin ıı¤ında, sa¤lıklı ve olması gereken
ba¤lanma tipinin bir çocu¤un gelece¤ine ne tür
katkılar sa¤ladı¤ı ve ileride ona nasıl bir karakter
çizece¤i aratırılıp; ebeveynleri bu do¤rultuda
e¤itmek adına aratırmalar yapılabilir.
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