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Abstract 

Researchers have been interested in examining the factors 

associated with children’s internalizing and externalizing 

problem behaviors because they are associated with a wide 

range of child developmental outcomes and influence 

children’s future mental health. Children’s internalizing 

problem behaviors include depression and withdrawal 

whereas externalizing problem behaviors include aggressive, 

hostile and destructive acts. Environmental factors, 

specifically home environment and parenting, including 

parenting practices and relationship satisfaction of the parents 

as couples and parental mental health are factors that are 

associated with children’s behavior problems. This paper, 

using Bronfenbrenner (1979, 1986, 1994), Belsky (1984) and 

Guralnick’s (2001) models provides a review of research that 

examines how home and parenting factors interact with each 

other and influence children’s externalizing and internalizing 

problem behaviors. The review is concluded with 

implications suggesting an integrated perspective for 



intervention and clinical practice in the light of Kagitcibasi’s 

(1996, 2006, 2007) Family Change Model. 

Tezin/Projenin Başlığı 

Parental mental health, parenting styles and couple and 

family dynamics as predictors of children’s internalizing and 

externalizing problem behaviors 

Türkçe Özet 

Araştırmacılar çocukların içe dönük ve dışa dönük problem 

davranışlarının ortaya çıkmasında etkili olan faktörleri uzun 

yıllardır araştırmaktadırlar. Bunun sebebi, problem 

davranışların hem pek çok farklı gelişim alanında olumsuz 

sonuçlara yol açması, hem de çocukların gelecekteki ruh 

sağlıkları üzerinde önemli etkilerinin olmasıdır. Çocuklarda 

içe dönük problem davranışlar, depresyon ve geri çekilme 

gibi davranışları içermekteyken; dışa dönük problem 

davranışlar ise saldırgan, düşmanca ve yıkıcı davranışları 

içermektedir. Çevresel faktörlerin, özellikle de ev ve aile 

ortamının, ebeveynlerin çocuk yetiştirme davranışlarının, 

ebeveynlerin çift olarak ilişkilerinde yaşadıkları doyumlarının 

ve ebeveynlerin ruh sağlıklarının, problem davranışların 

ortaya çıkmasında önemli etkilerinin olduğu önceki 

araştırmalarda ortaya koyulmuştur.  Bu projede, 

Bronfenbrenner (1979, 1986, 1994), Belsky (1984)  ve 

Guralnick’in (2001) modelleri kullanılarak,  ev ve anne-baba 

faktörlerinin hem kendi aralarında nasıl bir etkileşim içinde 

oldukları,  hem de çocukların içe ve dışa dönük problem 

davranışlarını ne şekilde etkiledikleri alan yazın taramasıyla 

incelenmektedir. Bu çalışma, Kağıtçıbaşı’nın (1996, 2006, 

2007) Aile Değişim Modeli’nin ışığında, bütünleştirilmiş bir 

bakış açısı kullanılarak oluşturulacak erken müdahale ve 

klinik pratik uygulamaları önerileri ile sonlandırılmıştır.  

 


