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Özet: Doğum, ebeveynlere farklı duyguları aynı anda yaşatan bir deneyimdir. Özellikle baba 
adayları için yaşamın önemli bir dönüm noktasıdır. Heyecan, sevinç, mutluluk, merak, endişe, korku 
gibi duygular ön plandadır. Anne gibi babanın da bebek sahibi olduktan sonra yeni rolüne uyum 
sağlaması zaman alır. Bu nedenle, babaların da doğuma hazırlanmaları ve doğum sonu dönemde 
ebeveyn-bebek ilişkisinin dışında kalmamaları gerekir. Amaç: 0-1 aylık bebeği olan babaların 
özellikle doğum sonu dönemde anneyi destekleme, bebek bakımına katılım ve sorumlulukları ile 
ilgili bilgi, düşüncelerini belirlemek amacıyla analitik, tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Metod: 
Araştırma, 1 Temmuz-30 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul´da bir Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen 
0-1 aylık bebeği olan ve araştırmayı kabul eden 81 babaya ve anneye  araştırmacı tarafından yüz 
yüze görüşme yöntemiyle anket formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.Bulgular: Araştırmaya 81 
baba ve anne katılmış olup, babaların %7,4’ü ilkokul, %34,6’sı lisans mezunudur.. Babaların %63’ü 
bebek bakımına katıdıklarını düşünürken, %19,8’i katılmayı çok istediğini ancak yapamayacağını 
düşünüp uzaklaştığını, %8,6’sı aile büyüklerinden fırsat kalmadığını, %8,6’sı da katılmadığını 
belirtmiştir.Sonuç: Babalık rolü algısının olumlu olması, bebek bakımına katılımla pozitif yönde 
ve güçlü bir şekilde ilişkili olduğundan hemşireler, babaların  olumlu babalık rolü geliştirmelerini 
sağlayacak uygulamaları desteklemelidirler. Babaların bebek bakımına katılımlarının annenin bakım 
veremediği durumlarla sınırlı olmasının, anne-baba ve çocuk sağlığına olan etkileri konusunda 
anne-baba adayları bilinçlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler : Yenidoğan Bakımı, Babalık Rolü, Ebeveyn Olmak
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 EVALUATION OF FATHERS PARTICIPATION AT INFANT CARE

Abstract: Birth is a experience that preserves different emotions for parents.Emotions such as ex
 citement,joy,happiness,worry,anksiety in the foreground. Takes time fathers should be prepare for
 childbirth and babycare in post-partum period. Aim: The study was designed in an analytical and
descriptive way in order to determine knowledge and opinions of fathers with 0-1 month babies wit-
 hin service area of Family Health Center at Istanbul, about supporting mother, participation in baby
 care and responsibilities specifically in post-natal period. Method:.The study was performed by the
 researcher using a survey form and interviewing with 81 fathers and mothers having 0-1 month old
 baby who visited Family Health Center between 1 July -30 September and agreed to participate in
 the study.Findings: 81 fathers and mothers participated in the study; 7,4% of fathers graduated from
 primary school while 34,6% have bachelor’s degree. 63% of fathers thought they participated in
 baby care while 19,8% stated that they were willing to contribute but they abstained because they
 thought they could not succeed, 8,6% said they could not find a chance to help because of older
family members and 8,6% said they did not participate in baby care. Conclusion: As positive unders-
 tanding of paternal role is closely and positively associated with participation in baby care, nurses
 should support practices that will enable fathers  in the society to develop positive paternal roles.
 To-be fathers and mothers should be informed about limited baby care support of fathers in father,
.mother and child health

Key Words: Newborn Care, Paternal Role, Being a Parent
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GİRİŞ 

Doğum, ebeveynlere farklı duyguları aynı anda 
yaşatan bir deneyimdir. Özellikle baba adayları 
için yaşamın önemli bir dönüm noktasıdır. He-
yecan, sevinç, mutluluk, merak, endişe, korku 
gibi duygular ön plandadır. Anne gibi babanın da 
bebek sahibi olduktan sonra yeni rolüne uyum 
sağlaması zaman alır. Bu nedenle, babaların da 
doğuma hazırlanmaları ve doğum sonu dönemde 
ebeveyn-bebek ilişkisinin dışında kalmamaları 
gerekir. 

İlkel toplumlarda babalık tanımlanmamıştır çün-
kü erkek;evin reisi ve toplumsal yaşamın lideri 
kabul edilmiştir. Bu durum babanın evden ve 
çocuk bakımından uzaklaşmasına neden olmuştur 
(Pontes et all., 2006). 

18.ve 19. Yüzyıllara gelindiğinde sanayi devri-
minin de etkisi ile kadınlar çalışmaya başlamış, 
ardından savaşlar nedeni ile çalışma yaşamında 
erkek iş gücü yerini kadınlar almaya başlayınca 
kadına düşen sorumluluklar hem iş hem ev yaşa-
mında artmıştır (Mott and Tanfer, 1997; Kuzgun 
ve Sevim, 2004; Koçacık ve Gökkaya, 2005). 
Sonuç olarak aile ve toplum yaşamında cinsiyet 
rolleri yanında babalık rol ve sorumlulukları da 
tartışılmaya başlamıştır.

1980’li yılların ortalarından itibaren öğrenil-
miş roller yerini bireysel beceri ve duyguların 
gelişimine bırakmaya başlamış (Tiedje and 
Fisher,1996), 90’lı yıllara gelindiğinde özellikle 
büyük şehirlerde babalar bebek bakımına ortak 
olmaya başlamışlardır (O’Connel, 1993).

Gebeliğin planlı olup olmaması, cinsiyet, kaçıncı 
çocuk olduğu, sosyokültürel düzey, çocuğun sağlık 
durumu, ebeveynlerin ruh sağlığı, ebeveynlerin 

yaşı gibi pek çok demografik faktörün etkili 
olduğu belirlenmiştir (Poyraz, 2007; Seçer ve 
ark., 2007).

Annenin iş  yaşamında olması, çift gelirli aile 
olma gibi ekonomik faktörlerin de babanın ço-
cuk bakımına katılımını artırdığı bilinmektedir. 
Babalık rolünün değişmesi ile birlikte yapılan 
değerlendirmeler; babaların bakıma katılmaktan 
hoşlandığını görtermekle birlikte bakıma katılan 
baba sayısının oldukça az olması farklı faktörlerin 
de tartışılmasını gündeme getirmiştir.

Ayrıca annelerin çocuklar konusunda herşeyi 
üstlenmesi ve babaların başaramayacaklarına 
ilişkin inançlarının da babaları bakımdan uzak 
tutabilmektedir. Anneler bir taraftan farkında 
olmadan bu engellemeyi yaparken diğer taraftan 
babanın ilgisizliğinden şikayet ederler. Babalar 
ise bir taraftan eski öğrenimleri diğer taraftan 
başaramama korkusu ile uzak durmaya devam 
etmektedirler.

Yapılan çalışmalar doğum sonu erken dönemde 
bebek bakımına katılmasına izin verilen babaların 
sonraki dönemlerde daha fazla ve aktif olarak 
bakıma katıldıkları belirlenmiştir (Mckinney and 
Ashwill, 2000; Yapıcı ve Yapıcı, 2005). 

Ayrıca özellikle doğduğu andan itibaren babanın 
bakıma katılımı hem annenin desteklenmesi 
açısından hem de baba-bebek ilişkisinin sağlıklı 
gelişimi açısından önemli bulunmuştur (Seçer 
ve ark., 2007).

Shaffer ve Emerson’un 1964 yılında „sosyal 
bağlanmanın gelişimi ve anne yoksunluğu“ 
konusundaki yayınlarından sonra çocuğun geli-
şiminde babanın etkisinin ne kadar ihmal edilmiş 
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olduğu farkedilmiş ve sonraki yıllarda çalışmalar 
artırılmıştır (Ekşi, 1999, s.59).

Lamb ve ark. (1996) bebek bakımında babanın 
etkilerini araştıran çalışmalarında; doğum sonu 
ilk 3 gün içinde bebekle göz teması kuran ve 
bebeklerini 2 kez soyup giyindiren babaların 
sonraki 3 ayda bebek bakımında daha fazla rol 
aldıklarını belirtmişlerdir .

Bir çok çalışmada belirtildiği gibi yaşamlarının 
ilk yılında hem anne hemde babaları ile bağlılık 
kurarlar. Güven duygusu ile ana-babalarına bağlı 
bebekler güvensiz bebeklere göre diğer insanlarla 
daha iyi iletişim kurarlar, yaşıtlarıyla daha sos-
yaldirler ve kritik durumlarda daha sabırlıdırlar 
(Lamb,1982; Lamb et all., 1996).

Ülkemizde babaların bebek bakımına katılımları 
ile ilgili kapsamlı çalışmalar olmadığı gibi, an-
nelerin desteklenmesi konusunda babaların her-
hangibir temel bilgi aldıklarına yönelik çalışmaya 
da rastlanmamıştır. Bu çerçevede çalışmamız; 
özellikle doğum sonu dönemde babanın anneyi 
desteklemesi, bebek bakımına katılımı ve sorum-
lulukları ile ilgili bilgi, düşüncelerini belirlemek 
açısından önemlidir.

AMAÇ 

Araştırma; babaların doğum ve doğum sonu 
dönemde anneyi destekleme, bebek bakımına 
katılım ve sorumlulukları ile ilgili bilgi, düşün-
celerini belirlemek amacıyla analitik, tanımlayıcı 
olarak planlanmıştır.

KAPSAM 

Araştırma, İstanbul’da bir Aile Sağlığı Merkezi‘nde 
2011 yılı Temmuz-Eylül ayları arasında kontrole 
gelen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 0-1 

aylık bebeği olan 81 baba ve anne ile araştırmacı 
tarafından yüzyüze görüşme yöntemiyle anket 
formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın yapılacağı merkezin seçiminde ula-
şılabilirliği dikkate alınmıştır. İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün 01.01.2012 tarih ve B.10.4.I
SM.4.34.47.63/605.99/8249 sayılı onayı yazısı 
ile çalışmaya başlanmıştır. Katılımcıların aydın-
latılmış onamları alınmıştır. 

Çalışmada örneklem seçimi yöntemine gidilmemiş 
araştırmaya katılmayı kabul eden anne ve babalar 
araştırma kapsamına alınmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın evrenini; 1 Temmuz-30 Eylül 2011 
tarihleri arasında Kadıköy Acıbadem Aile Sağlığı 
Merkezi‘nin hizmet alanı içerisinde bulunan, 0-1 
aylık bebeği olan örneklem grubunu ise, belirtilen 
tarihler arasında çalışmayı kabul eden 81 ebeveyn 
oluşturmuştur.

Örneklem seçiminde bebeğin sağlıklı term yeni-
doğan olması, ilk bebek olması, 0-1 aylık dönemi 
tamamlamış olması, ebeveynlerin ise araştırmaya 
katılmayı kabul etmesi ve boşanmış ya da ayrı 
anne-baba olmaması kriterleri göz önüne alınmıştır.

UYGULAMA 

Araştırma verilerinin araştırmacı tarafından literatür 
doğrultusunda  hazırlanan ‚Babaların Yenidoğan 
Döneminde Bebek Bakımına Katılımı‘ başlıklı 
anket formu ile toplanmıştır. Anket formu için 10 
akademisyenin ‚uzman görüşü‘ öneri ve onayı 
alınarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

Verilerin değerlendirilmesinde frekans dağılımı, 
ortalama ve karşılaştırmalarda ki-kare testleri 
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kullanılmış olup  literatür doğrultusunda karşı-
laştırılmıştır.

BULGULAR

Çalışmamızda babaların %7,4’ü ilköğretim mezunu 
iken, %34,6’sı lisans eğitimi almıştır. Annelerin 
ise %17,3’ü ilköğretim mezunu, %38,3’ü lisans 
mezunudur. Babaların %27,2’si 20-30 yaşları 
arasında olup %66,7’si 31-40 yaşları arasında, 
%6,2’si 41-50 yaşlar arasındadır. 

Annelerin %55,6’sı 20-30 yaşları arasında %44,4’ü 
31-40 yaşları arasındadır.41-50 yaşları arasında 
anne yoktur. Ailelerin %86,4’ü çekirdek, %13,6’sı 
geniş aileden oluşmaktadır. 

Yeni doğanların tartı ortalamaları 3283.42 + - 
41.47 gr bulunmuş olup , %61.7 (n=50)’si anne 
sütü ile beslenmektedir.

Tablo 1’de görüldüğü gibi;  “planlanan bir gebelik 
miydi?” sorusuna babaların % 67,7‘si evet yanı-
tını vermiştir. Sadece 3 annenin cevapları eşleri 

ile farklılık göstermiştir. Annelerin %70,4’ü bu 
soruyu evet olarak yanıtlamıştır.

Babaların  %74,1‘i ‚Rutin kontrollere eşiniz ile 
birlikte gittiniz mi?‘ sorusuna evet olarak cevap 
vermiş olup , %50,6‘sı bu kontrollerin hepsine 
katıldığını, %24,7‘si hiç katılmadığını, %4,9‘u 
ise 5 kez katıldığını ifade etmiştir.

Babaların %25,9’u doğum anında eşlerinin ya-
nında bulunmuşlardır. %38,3‘ü ise doğum sonu 
ilk gece eşinin yanında kaldığını ifade etmiştir.

Babaların %87,7’si bebeğin bakımından birinci 
derece sorumlu kişinin eşleri olduğunu söyler-
ken, %12,3’ü bebek bakımının eşi ve kendinin 
sorumluluğunda olduğunu söylemiştir.

Doğum öncesi dönemde babaların %21’i bebek 
bakımı ile ilgili eğitim almıştır. Babaların %8,64’ü 
internetten bilgiler aldığını, %8,64’ü kitaplardan 
yararlandığını, %3,7’si ise özel hastanelerin vermiş 
oldukları eğitimlere katıldıklarını belirtmişlerdir 
(Tablo 1).
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Tablo 1. Anne ve Babaların Doğum Öncesi ve Doğum Süreci ile İlgili Yanıtlarının 
Dağılımı(N=81)

SORULAR
BABA ANNE

Evet Hayır Evet Hayır

n % n % n % n %

Planlanan bir gebelik miydi? 54 66,7 27 33,3 57 70,4 24 29,6

Doğum öncesi rutin kontrollere eşiniz 
ile birlikte gittiniz mi? 60 74,1 21 25,9 60 74,1 21 25,9

Doğum anında eşinizin yanında 
bulundunuz mu? 21 25,9 60 74,1 21 25,9 60 74,1

Doğum sonu ilk gece eşinizin yanında 
kaldınız mı? 31 38,3 50 61,7 30 37 51 63

Aile büyüklerinden birisi veya birkaçı 
doğum sonu dönemde bebek bakımı 
için geldiler mi?

56 69,1 25 30,9 56 69,1 25 30,9

Doğum sonrası dönemde aile 
büyükleri olmadan sadece eşiniz ile 
birlikte bebeğin bakımını paylaşmak 
ister miydiniz?

34 42 22 27,2 26 32,1 30 37

Doğum öncesi dönemde bebek bakımı 
ile ilgili eğitim aldınız mı? 17 21 64 79 15 18,5 66 81,5

Babaların %65,4’ü bebeklerine doğum sonu ilk 

saatlerde, %24,7’si doğumda, %3,7’si doğum sonu 

ilk gün içinde, %6,2’si doğum sonu ilk günden 

sonra dokunmuşlardır. Bebeklerini ilk kucaklarına 

aldıklarında babaların %48,1’i sevinç-mutluluk 

duygusu yaşadığını belirtmiştir.

Babaların %32,1’i bebeklerini doğum sonu dö-
nemde beslemiş olup %23,5’i ilk 5 gün içinde 
beslediklerini söylemişlerdir. (Tablo 2).

Babaların %65,4’ü bebeğinize ilk ne zaman 
dokundunuz sorusuna, doğum sonu ilk saatler-
de cevabını verirken; %24,7’si doğum anında, 
%6,2’si doğum sonu ilk günden sonra, %3,7’si 
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ise doğum sonu ilk gün içerisinde cevabını ver-
miştir (Tablo 2).

Araştırmada, babaların %21’i bebeklerinin altını 
yardım ile değiştirirken, %28,4’ü yardımsız (tek 
başına) değiştirdiğini ifade etmiştir. Bebeklerinin 
altını yardım ile değiştiren babaların %18,7’si 
ilk 10 gün içerisinde ortalama 1 kez alt bakımı 
yaptıklarını söylemişlerdir. Yardımsız değiştiren 
babaların ise %13,6 ‘sı bebeğin doğduğu gün or-
talama 2-3 kez alt bakımı yapmışlardır (Tablo 2).

Tablo 2’de görüldüğü üzere babaların %64,2’si 
bebekleri banyo yaparken eşlerine yardım et-
mişlerdir. Babaların %33,3’ü suyu hazırlamış, 
%11,1’i bebeğin giysilerini hazırlamış, %9,9’u 
bebeği giydirmiş, %18,5’i kurulamış, %13,6’sı 
masaj yapmış, %8,6’sı losyonunu sürmüş ve 
%50,6’sı ise bebeği tutmuştur.

Babaların %55,6’sı ‘Bebeğin bakımını üstlenip 
eşinize dinlenme ya da kendisine vakit ayırma 
fırsatı tanıdınız mı?’ sorusuna evet cevabını ve-
rirken annelerin %66,7’si bu soruyu evet olarak 
yanıtlamıştır. Tabloda da görüldüğü gibi anne ve 
babalardan 9 kişi bu soruyu farklı yanıtlamıştır.

Babaların doğum sonu dönemde bebek bakımına 
katılımı ile ilgili olarak “planlanan bir gebelik 
olma” durumu ile babanın eğitimi (p=0.005), 
doğum öncesi kontrollere birlikte gitme (p=0.000), 
doğum esnasında eşin yanında bulunma (p=0.001), 

doğum sonu ilk gece eşin yanında bulunma 
(p=0.000), gece uyandığında bebeği emzirmesi 
için anneye götürme (p=0.000), göbek bakımı 
yapma (0.003), bebeği rutin kontrollerine götürme 
(p=0.000) ve babanın bebek bakımına katılı ko-
nusunda düşünceleri (p=0.000) arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur.

Babanın eğitimi ile yapılan karşılaştırmalarda ise; 
doğum öncesi konrollere birlikte gitme (p=0.001), 
doğum anında eşin yanında bulunma (p=0.000), 
doğum sonu ilk gece eşin yanında bulunma (0.001), 
bebek bakımı ile ilgili eğitim alma (p=0.003), 
bebeği rutin kontrollerine götürme (p=0.000) ve 
babaların bebek bakımına katılımı konusundaki 
düşünceleri (p=0.000) arasındaki ilişki anlamlı 
bulunmuştur.

Doğum sonu dönemde aile büyüklerinden birisinin 
gelme durumu ile ilgili olarak; doğum anında eşin 
yanında bulunma (p=0.000) ve doğum sonu ilk 
gece eşin yanında bulunma (p= 0.000) arasında 
anlamlı ilişki vardır.

Doğum öncesi bebek bakımı ile ilgili eğitim alma 
ile; doğumda eşin yanında bulunma (p=0.001), 
bebeği emzirmesi için anneye götürme (0.003), 
bebeği besleme (p=0.000), göbek bakımı yapma 
(p=0.001) ve babaların bebek bakımına katılımı 
konusundaki düşünceleri (p=0.000) arasında da 
anlamlı ilişki belirlenmiştir.
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Tablo 2. Babaların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Katılımı ile İlgili  
Yanıtlarının Dağılımı

SORULAR ANNE BABA

n % n %

Bebeğiniz gece uyandığında emzirmesi için annesine götürür 
müsünüz?

Evet 58 71,6 59 72,8

Hayır 23 28,4 22 27,2

Bebeğinizi hiç beslediniz mi?

Evet 26 32,1 26 32,1

Hayır 55 67,9 55 67,9

Bebeğinizin altını yardımla hiç değiştirdiniz mi?

Evet 17 21 18 22,2

Hayır 64 79 63 77,8

Bebeğinizin altını yardımsız değiştirdiniz mi?

Evet 23 28,4 21 25,9

Hayır 58 71,6 60 74,1

Eşiniz bebeğinize banyo yaptırırken ona hiç yardım ettiniz mi?

Evet 52 64,2 51 63

Hayır 29 35,8 30 37

Bebeğinize masaj yaptınız mı?

Evet 27 33,3 27 33,3

Hayır 54 66,7 54 66,7

Bebeğinize göbek bakımı yaptınız mı?

Evet 19 23,5 19 23,5

Hayır 62 76,5 62 76,5

Bebeğinizin rutin kontrolleri ve aşıları için hastaneye/hekime 
eşiniz ile birlikte gittiniz mi?

Evet 61 75,3 62 76,5

Hayır 20 24,7 19 23,5

Bebeğinizin gereksinimleri için eşiniz olmadan tek başınıza 
alışverişe çıktınız mı?

Evet 45 55,6 45 55,6

Hayır 36 44,4 36 44,4
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Bebeğinizin bakımını üstlenip eşinize dinlenme ya da kendisine 
vakit ayırma fırsatı tanıdınız mı?

Evet 54 66,7 45 55,6

Hayır 27 33,3 36 44,4

TOPLAM 81 100.0 81 1000

Not:Anne’ye ait yüzdeler babaların bakıma katılıp katılmadığına ait tir.

Tablo 3. Babaların Bebek Bakımına Katılım Konusunda Düşüncelerinin Dağılımı

SORULAR      n      %

Babaların bebek bakımına katılımı konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Babalar bebek bakımı konusunda sorumluluk almalıdır.          44    54,3

Bebek bakımı konusunda sorumluluk anneye aittir, baba 
yalnızca anneye destek olabilir.

         27          33,3

Bebek bakımı kadınlara ait bir iştir bu nedenle baba bakıma 
katılmaz.

         10            12,3

Bebeğinizin bakımına katıldığını düşünüyor musunuz?

Evet katıldığımı düşünüyorum. 51 63

Katılmayı çok istedim ama yapamayacağımı düşünüp 
uzaklaştım. 16 19,8

Katılmayı çok istedim ama aile büyüklerinden bana fırsat 
kalmadı. 7 8,6

Hayır katılmıyorum. 7 8,6

Toplam 81 100
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Tablo 4. Annelerin Eşlerinin Bebek Bakımına Katılımı ile İlgili Düşüncelerinin Dağılımı

n %

Eşinizin bebek bakımına katılımı konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Eşim bebek bakımına 
katılmaz. 25 30,9

Bebeğin bakımı annenin sorumluluğundadır, baba yalnızca 
anneye yardım edebilir.

23 28,4

Eşim bebek bakımında sorumluluk alır. 33 40,7

Toplam 81 100

Babaların %54,3’ü bebek bakımı konusunda 
sorumluluk alması gerektiğini düşünmekteyken, 
%33,3’ü ise sorumluluğun annede olduğunu, 
babanın anneye yalnızca destek olabileceğini 
düşünmektedir. Babaların %12,3’ü bebek bakı-
mının kadınlara ait bir iş olduğunu söylemişlerdir 
(Tablo 3).

‘Bebek bakımına katılıyor musunuz?’ sorusuna 
babaların %63’ü bebek bakımına katıldığını, 
%19,8’i katılmayı çok istediğini ancak yapa-
mayacağını düşünüp uzaklaştığını, %8,6’sı aile 
büyüklerinden kendisine fırsat kalmadığını ve 
%8,6 sı da katılmadığı yanıtını vermiştir (Tablo 3).

Annelerin %30,9’u eşinin bebek bakımına ka-
tılmadığını düşünmektedir. %28,4’ü bebeğin 
bakımının annenin sorumluluğunda olduğu, 
babanın yalnızca anneye yardımcı olabileceğini 
söylemektedir. %40,7’sinin de eşinin bebek bakı-
mında sorumluluk aldığı görülmektedir (Tablo 4).

SONUÇ

Çocukların gelişimlerinin şekillenmesinde baba-
ların, babaların gelişimlerinin şekillenmesinde de 
çocukların oynadığı rol önemlidir. Bebeklerin 
annelerine olduğu kadar babalarına da bağlan-
dığı araştırmalarla da desteklenen bir gerçektir. 
Babaların bebek bakımına artan katılımının daha 
yakın bir baba-çocuk ilişkisi oluşturduğu ve bu 
babaların çocuklarına daha fazla önem verdikleri 
bilinmektedir (Ekşi, 1999; Lamb, 2010). 

Aynı zamanda erkeklerin çocuk bakımına ortak 
olmasının, orta yaşlarda psiko-sosyal sağlıklarının 
da iyi olmasını sağlamaktadır. Çünkü çocuğun 
günlük bakımına katılım babalara sıcak, ilgili ve 
bencil olmayan yönlerini geliştirme ve görme 
fırsatı vermekte ve olgunlaşmalarına katkıda 
bulunmaktadır. Babanın desteği, eşler arasındaki 
ilişkinin yolunda olması ve evlilik çatışmalarının  
az olması, annelerin annelik deneyimini pozitif 
olarak algılamalarında etkilidir (Bakınay ve 
Çüntay, 2010). 



11

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart 2014 Sayı: 10 Cilt: 4 Kış Dönemi 

January / February / March 2014 Issue: 10 Volume: 4 Winter Term
JEL KODU: I0-I00

www.sstbdergisi.com
ID:95   K:86

Çalışmamız 81 anne ve baba ile yürütülmüştür. 
Babaların bebek bakımına katılımları üzerinde 
etkili olabilecek özellikler literatürde genellikle 
ebeveynlik yaşı, eğitim, annenin çalışma du-
rumu, meslek, bebeğin yaşı ve cinsiyeti olarak 
belirtilmiştir (Hudson et.al., 2001; Flouri and 
Buchanan, 2003; Dunn, 2004; Koçak ve Atmaca, 
2004; Lowdermik and Perry, 2004; Gürşimşek 
ve ark., 2007; Julion et al., 2007). Çalışmada; 
gebeliğin planlanmış olması, babanın eğitimi ve 
doğum öncesi bebek bakımı ile ilgili eğitim alma 
durumları literatürle benzerlik göstermektedir. 

Ayrıca yapılan anketlerle aile büyüklerinden biri 
veya birkaçının gelmesinin de babanın doğum 
anında anne yanında bulunma ve doğum sonu 
ilk gece eşin yanında bulunma durumlarını an-
lamlı olarak etkilediği belirlenmiştir. Babaların 
%28,4’ü, annelerin ise %13,6’sı ‘Doğum sonu 
dönemde bebek bakımı için aile büyüklerinin 
gelmesini kim istedi?’ sorusuna eşim cevabını 
vermişlerdir. Anne adaylarının aile büyüklerinden 
birisini daha yüksek oranda istemesinin, babaların 
bebek bakımına katılım cesaretini etkileyebileceği 
düşünülebilir. Ayrıca babaların %8.6’sının bebek 
bakımına katılmayı isteyip aile büyüklerin fırsat 
bulamadığını belirtmesi de dikkate alınmalıdır.

Riley (2001) geleneksel aile yapısına göre erkeğin 
rolünün dış dünya ile ilgili sorumlulukları yerine 
getirme ve para kazanma, kadının rolünün ise ev 
işi ve çocuk bakımı olduğunu belirtmiştir. Öte 
yandan toplumsal olarak belirlenen kadın ve 
erkek rolleri zaman içinde değişim göstermiştir. 
Böylece kısmen yeni kadın ve erkek rolleri 
oluşmuştur (Demez, 2005). Yeni erkek; kadının 
çalışmasını desteklemekte, eşiyle birlikte çocuk 
bakım aktivitelerine ortak olmakta ve eşi çalışı-

yorken çocuk bakım aktivitelerini birebir yerine 
getirmektedir (Pontes et al., 2006; Simon, 1992).                

McVeigh, John and Cameron (2005) ‘Bebeğin 
Doğumundan Sonraki Altı Haftada Babanın 
Fonksiyonel Durumu’ isimli çalışmasında, birçok 
babanın evin dışında uzun süre çalışıyor olma-
sının bebek bakımına katılımını engellediğini, 
149 babadan yalnız %10’unun bebek bakımına 
katıldığını saptamış olup, bunun çok düşük bir 
oran olduğunu vurgulamışlardır.

Barclay and Lupton (1999) ‘Yeni Babalık De-
neyimleri’ konulu çalışmalarında, babaların işleri 
nedeniyle bebek bakımı becerilerini öğrenmek ve 
bebeklerini daha yakından tanımak için gereken 
zamanı ayırmalarının zor olduğunu saptamışlardır. 
Yine aynı çalışmada bazı babaların uzun çalış-
ma saatleri nedeniyle bebek bakımına günde 1 
veya 2 saat ayırabildikleri, bu durumun bebek 
ile aralarında bağ oluşumuna engel olduğunu 
düşündükleri belirtilmiştir. Bizim çalışmamızda 
ise babaların %63’ü bebek bakımına katıldığını, 
%19,8’i katılmayı çok istediğini ancak yapa-
mayacağını düşünüp uzaklaştığını, %8,6’sı aile 
büyüklerinden kendisine fırsat kalmadığını ve 
%8,6 sı da katılmadığını belirtmiştir.

Son zamanlarda yapılan çalışmalar babaların 
katılımında etkili bir faktörün “ayrılabilen za-
man” olduğunu belirtmektedir. Eğer her iki eş 
de çalışıyorsa ve ev işi ve çocuk bakımı için 
gereksinim duyulan zaman çoksa, babalar hem 
ev işine hem de çocuk bakımına daha fazla 
katılmaktadır (Tiedje and Darling-Fisher, 1996). 

Barclay ve Lupton (1999) çalışmasında, işlerinin 
bebek bakımına katılmaya engel olmadığını be-
lirten babaların, bebeklerinin hayatında erkenden 
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rol almaya başladıkları saptanmıştır.  Simon 
(1992)’un çalışmasında babaların, babalık rolünü 
iş hayatındaki rollerden daha önemli buldukları 
belirtilmiştir. Bizim çalışmamızda babaların 
%100’ü çalışırken, annelerin %58’i çalışmaktadır. 
Babaların %55,6’sı ‘Bebeğin bakımını üstlenip 
eşinize dinlenme ya da kendisine vakit ayırma 
fırsatı tanıdınız mı?’ sorusuna evet cevabını ve-
rirken annelerin %66,7’si bu soruyu evet olarak 
yanıtlamıştır.

Kalıplaşmış geleneksel cinsiyet rollerinden uzakla-
şılması anne ve babalar için ev görevlerinin daha 
eşit ve adil bir şekilde paylaşılmasında esastır 
(Lowdermik and Perry, 2004). Böyle bir katılım 
annenin stresini azaltarak postpartum depresyonun 
ya önüne geçmekte ya da azaltmaktadır (Tomey 
and Alligood,2006; Pontes et al.,2006; Premberg 
and Lundgren, 2006). 

Babaların bebek bakımına katılımları işlerinin ve 
sosyal yaşamlarının dışında kalan zamanda ger-
çekleşmektedir. Goodman (2004)’ın, belirttiğine 
göre W. Hall’in (1994) çalışmasında bir baba, 
marangozluk atölyesinin toz bağladığını, çünkü 
eşi ve kendisinin bebekle zaman geçirdiklerini 
ve çok yorulduğunu belirtmiştir. Bizim çalış-
mamızda da babaların banyo yaptırırken eşine 
yardımcı olma, bebeğini aşıya götürürken eşinin 
yanında gitme, bebeğin altını alma, bebeğini 
besleme, masaj yapma, göbek bakımı yapma ile 
bebeği için tek başına alışverişe çıkarak bebek 
bakımlarına katılımları genelde yardımcı olma 
rolündedir. Ayrıca ‘ Babaların bebek bakımına 
katılımı konusunda ne düşünüyorsunuz?’ soru-
suna babaların % 54,3’ü ‘Babalar bebek bakımı 
konusunda sorumluluk almalıdır.’ yanıtını verirken 
%33,3’ü ‘Bebek bakımı konusunda sorumluluk 

anneye aittir, baba yalnızca anneye destek ola-
bilir.’ yanıtını vermiştir. Babaların %12,3’ü ise 
‘Bebek bakımı kadınlara ait bir iştir bu nedenle 
baba bakıma katılmaz.’ fikrini ortaya koymuştur.

Sonuç olarak çalışmada babaların bebek bakımına 
katılım konusunda anne ile birlikte yapılan illerde 
daha fazla rol aldıkları, bütün sorumluğu tek 
başlarına alabilme konusunda daha fazla cesaret-
lendirilmeye gereksinim duydukları düşünülebilir. 
Bu konuda aile sağlığı ile ilgili alanlarda çalışan 
tüm sağlık profesyonellerinin önem rol alması 
gerekliliğine dikkat çekilmelidir.

ÖNERİLER

Hastanelerde ve sağlık ocakları bünyesinde 
multidisipliner bir yaklaşımla, babaların bebek 
bakımının fiziksel bakım, kişisel gelişim ve sağlığı 
ilgilendiren bölümlerine de doğrudan katılımını 
artıcı uygulamalı ebeveyn eğitimlerinin (doğum 
öncesi hazırlık sınıfları, ebeveynlik becerileri 
eğitimi vb.) düzenlenmesi, 

• Bebek bakımına katılım konusunda riskli 
gruplara (sosyoekonomik statüsü düşük, ülkenin 
doğu/güneydoğusundan gelen, eşleri az eğitimli 
olan, eşleri çalışmayan ya da statüsü daha düşük 
işlerde çalışan, sahip oldukları çocuk sayısı 2’den 
fazla olan ve bebeklerinin bakımına az zaman 
ayıranlar) bu eğitimlerde öncelik verilmesi, 

• Babalık rolü algısının olumlu olması, bebek 
bakımına katılımla pozitif yönde ve güçlü bir 
şekilde ilişkili olduğundan sağlık profesyonelle-
rinin, babaların ve toplumdaki diğer erkeklerin 
olumlu babalık rolü geliştirmelerini sağlayacak 
uygulamaları (babaların işlerinin bebeklerine 
ayırdıkları saati artıracak şekilde düzenlenmesi, 
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doğum sonu babalık izninin artırılması ve isteğe 
bağlı olmaktan çıkartılması) desteklemesi, 

• Rol değişimlerinde örnek olacak rol modelle-
rinin olması, role uyumu kolaylaştırdığı ve rolde 
zorlanmayı azalttığından, başta yazılı ve görsel 
medyanın kullanımı olmak üzere, olumlu baba rol 
modeli oluşturmaya ilişkin çalışmaların yapılması 
ve bu çalışmalara, hazırlanacak uygulamalı ebe-
veynliğe hazırlık eğitimlerinde de yer verilmesi, 

• Babaların bebek bakımına katılımlarının annenin 
bakım veremediği durumlarla sınırlı olmasının, 
anne-baba ve çocuk sağlığına olan etkileri konu-
sunda özelde anne-baba adayları, anne-babaların 
ve genelde tüm sağlık personeli olmak üzere 
toplumun bilinçlendirilmesi, 

• Babaların bebek bakımına katılımını engelleyici 
ve kolaylaştırıcı kültürel özelliklerin açıklaştırıl-
masına yönelik araştırmaların sayısının artırılması,

• Aile sağlığı hizmetlerinin yalnız bebek bekle-
yen ya da anne olan kadını değil, baba adayı ya 
da babayı da kapsayacak şekilde sunulmasının 
sağlanması ve desteklenmesi,

• Babaların bebek bakımına katılımını ve olumlu 
babalık algısı geliştirmelerini destekleyecek sağlık 
hizmetlerine ilişkin uygulanabilir ve gerçekçi 
protokollerin oluşturulması, 

• Benzer çalışmaların bebek ve çocuğun diğer 
gelişim evrelerine ve farklı sosyo-demografik 
özelliklere sahip gruplarla da yapılarak, bu 
evrelere özel hemşirelik bakımını düzenlemede 
yol gösterecek benzerlik ve farklılıkların ortaya 
konması önerilmektedir.

KAYNAKÇA 

BAKINAY, E., ÇÜNTAY, S., (2010). Baba Ço-
cuk İlişkisi. Aylık Bilgi Bülteni. Psikolojik 
Danışmanlık Eğitim ve Grup Çalışmaları 
Merkezi. Sayı 26

BARCLAY L., LUPTON, D., (1999). The expe-
riences of new fatherhood: a socio-cultural 
analysis. Journal of Advanced Nursing, 
29(4): 1013-1020

DEMEZ, G., (2005). Kabadayıdan Sanal De-
likanlıya -Değişen Erkek İmgesi-. (Birinci 
Basım). İstanbul: Babil Yayınları, 128-165

DUNN, J., (2004). Annotation: Children’s Re-
lationships with Their Nonresident Fathers. 
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 
45: 659–671

EKŞİ A., (1999). Çocuğun ruhsal gelişiminde 
babanın önemi ve babadan ayrılığa tepkiler. 
Ben Hasta Değilim. Ed.Ekşi A. Nobel Tıp 
Kitabevi, İstanbul, s.59

FLOURİ, E., BUCHANAN, A,. (2003). The 
Role of Father Involvement in Children’s 
Later Mental Health. Journal of Adolescent, 
26: 63-78

GOODMAN, J. H. (2004). Becoming an Invol-
ved Father of an Infant. Journal of Jognn in 
Review. 34(2): 190-200

GÜRŞİMŞEK, I., KEFİ, S., GİRGİN, G., (2007). 
Okulöncesi Eğitime Babaların Katılım Dü-
zeyi İle İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi. 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 33: 181-191



14

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart 2014 Sayı: 10 Cilt: 4 Kış Dönemi 

January / February / March 2014 Issue: 10 Volume: 4 Winter Term
JEL KODU: I0-I00

www.sstbdergisi.com
ID:95   K:86

HUDSON, D., ELEK, S., FLECK, M., (2001). 
First time Mothers’ and Fathers’ transition 
to parenthood: Infant care self-efficacy, pa-
renting satisfaction, and infant sex. Issues in 
Comprehensive Pediatrics, 24: 31-43

JULİON, W., GROSS, D., BARCLAY-MCLA-
UGHLİN, G., FOGG, L., (2007). ‘‘It’s Not 
Just About MOMMAS’’: African-American 
Non-Resident Fathers’ Views of Paternal 
Involvement. Journal of Research in Nursing 
& Health, 30: 595-610

KOCACIK, F., GÖKKAYA, V. B., (2005). Türkiye’de 
Çalışan Kadınlar ve Sorunları. C. Ü. İktisadi 
ve İdari Bilimler Dergisi, 6(1): 195-197

KOÇAK A.A., (2004). Türkiye’de Babaların 
Şimdiki Durumu. Baba Destek Programı 
Değerlendirme Raporu. Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. 1-65

KUZGUN, Y., SEVİM, S. A., (2004). Kadınların 
Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim 
Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1): 14-27

 LAMB M.E.(1982). Paternal influences on early 
socioemotional development. J.Child.Psycho.
Pschiatry. 23(2):185-190

 LAMB M.E., NASH A.,TATİ DM., BORN-
STEİN M.H., (1996). Infancy Child and 
Adolescent Pschiatry in Ed.Lewvis M. 
William Wilkins.p.241-261

 LAMB, M. E. ,(2010). The Rol of The Father 
in Child Development.(5th edition). United 
Stated of America.(Chapter 1, How Do 
Fathers Influence Children’s Development? 
Let Me Count the Ways). 1-22

LOWDERMİK, D., PERRY, S. E., (2004). 
Maternity & Women’s Health Care (8

th 
ed.). 

Philadelphia: Mosby & Evolve, 402-403,578-
579,590, 654-656

 MCKİNNEY, E., ASHWİLL, J., (2000). Ma-
ternal Child Nursing. New York: Sounders, 
298,504, 609

  MCVEİGH, C., JOHN, W., CAMERON, 
C., (2005). Fathers’ Functional Status Six 
Weeks Following The Birth of a Baby: A 
Queensland Study. Journal of Australion 
Midwifery, 18(1): 22-25

 MOTT, F., TANFER, K., (1997). The Meaning 
of Fatherhood for Men.Washington: Ohio 
State University, 3- 10

 O’CONNELL, M., (1993). Where’s Papa? 
Father’s role in child care. Washington, DC: 
Population Reference Bureau, Inc

 PONTES, C.M. et al. (2006). Building a Pla-
ce  for The Father as an Ally for Breast  
Feeding. Midwifery, 1-7

 POYRAZ, M., (2007). Babaların Babalık Ro-
lünü Algılamalarıyla Kendi Ebeveynlerinin 
Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans Tezi

 PREMBERG, A., LUNDGREN, I., (2006).  
Fathers’ Experiences of Childbirth Education. 
Journal of Perinatal Education, 15(2): 21-28

RİLEY, D., (2001). Child Care Connections. 
Journal of Child Care Connections, 1(10): 1-4



15

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart 2014 Sayı: 10 Cilt: 4 Kış Dönemi 

January / February / March 2014 Issue: 10 Volume: 4 Winter Term
JEL KODU: I0-I00

www.sstbdergisi.com
ID:95   K:86

 SEÇER, Z., ÇELİKÖZ, N., YAŞA, S., (2007). 
Bazı Kişisel Özelliklerine Göre Okulöncesi 
Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların 
Babalarının Babalığa Yönelik Tutumları. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Selçuk 
Üniversitesi. 18: 425- 438

SİMON, R. W., (1992). Parental Role Strains, 
Salience of Parental Identity and Gender 
Differences in Psychological Distress. Journal 
of Health and Social Behavior, 33: 25-35

TİEDJE, L. B., DARLİNG-FİSHER, C., (1996). 
Fatherhood Reconsidered: A Critical Review. 
Journal of Research in Nursing & Health, 
19: 471- 484

TOMEY, A.M., ALLİGOOD, M. R., (2006). 
Nursing Theorists and Their Work. Mosby, 
Philadelphia, 74

YAPICI, M., YAPICI, Ş., (2005). Çocukta Sosyal 
Gelişim. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 
Sayı 2(5): 1-5


