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Yaşam Kalitesi ve Yoksulluk 

Yaşam Kalitesi ve Yoksulluk: İzmir Örnekiemi 

Alp Giray KAYA* 

Ali GİTMEzt 

Çalışma, yaşam kalitesi algısı ve yoksulluk arasındaki ilişkiyi incelemek üzere İzmir örnekleminde 

düzenlenmesi düşünülen geniş çaplı bir araştırmanın pilot çalışması niteliğindedir. Çalışmaya 67'si 

erkek, 63'ü kadın İzmir'de pilot bölge olarak seçilen Bornova ve Konak ilçelerinde ikamet eden 

130 kişi katılmıştır. Yaşam kalitesi algısı; yaşam alanlarını değerlendirme, geleceğe bakış ve 

yaşam koşullarını değerlendirme olmak üzere üç boyutta incelenmiştir. Yoksulluk değişkeni ise, 

gelir durumu ve malvarlığı durumu değişkenleri üzerinden incelenmiştir. Sonuçlara göre, gelir 

durumunun yaşam kalitesi algıları üzerinde etkisi bulunamamışken; malvarlığı durumunun yaşam 

kalitesi algısı boyutlarından yaşam alanlarını değerlendirme ve yaşam koşullarını değerlendirme 

üzerinde farklılaştıncı etkisi bulunmuştur. 

Anahtar sözcükler: Yaşam kalitesi, İzmir 

Giriş 

Yaşam kalitesi kavramı çok geniş kapsamlı, sınırları belirsiz, oldukça karmaşık ve özellikle de çeşitli 

çevrelerce farklı şekillerde tanımlanmış olan bir kavramdır. Sosyal bilimler alanında yaşam kalitesi konusu 

gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin ve artan refahın tüm topluma yaygınlaştırılması konusundaki 

çalışmalar ile gelişmekte olan ülkelerin toplumsal kalkınmasına dönük çalışmalarda önemli bir gösterge 

olarak değerlendirilmiştir. 

Yaşam kalitesi, bireyin, içinde bulunduğu maddi koşullara bağlı olarak, içinde yaşanan koşulları 

değerlendirmesi, bu yaşamdan sağladığı öznel doyumu ve psikolojik hissedişleri anlatır. Pratikte ve 

operasyonel anlamda 'yaşam kalitesi', bireylerin ve aile gibi belli sosyal grupların geçim koşulları ve 

yaşam standartlarının incelenerek, yaşamın maddi-sosyal-psikolojik alanlarından sağlanan doyuma göre 

toplum katmanlarının durumlarının açıklanması ve belirlenmesi, bu koşulların ailenin ve aile bireylerinin 

günlük yaşamları, psikolojik durumları, öznel değerlendirmeleri ve hissedişierine yansımasıdır. 

Türkiye'de aile ve aile yapısına ilişkin çalışmalarda aile tipleri, evlilik yaşları, doğurganlık, hane tipleri 

gibi konuları inceleyen demografik yaklaşımlar, aile-içi ilişkilere sosyal psikolojik ya da psikolojik açılımlar 

getirmeye çalışan yaklaşımlar ve aile yapısını şekillendiren sosyal ve ekonomik şartlara dair incelemeleri 

amaçlayan hane ekonomisi yaklaşımları görülmektedir (Gitmez, 2001). Son zamanlarda ise buna ek 

olarak, ailenin toplumsal alana katılımının toplumsal ve psikolojik koşulları da araştınimaya başlanmıştır. 

Ailelerin yaşam kalitesi salt ekonomik bir yaklaşım olmaktan çıkmış, toplumsal ve kültürel ilişki ağlarının 

da incelendiği araştırmaların konusu olmuştur. 

Yaşam kalitesi algısı, yalnızca ekonomik duruma ilişkin göstergelerden değil; aksine kişilerin sosyo

kültürel durumlarından da etkilenen bir kavramdır. Fry ve Ghosh'ın (1980) yaptıkları farklı kültürlerde 

yaşlı insanların yaşam kalitesi algıları üzerine bir çalışmada yaşam kalitesine ilişkin atıfların dini inanç, 

diğerleriyle ilişkiler, aile bağları, şans, sosyal statü, kişisel yetenekler gibi kavramlardan da etkilendiği 

bulunmuştur. Bu çalışmada Fry ve Ghosh, ayrıca farklı kültürlerin yaşam kalitesine ilişkin atıflarında 

farklıtaştıklarını da göstermişlerdir. 

* İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir. 
t Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. 
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Yaşam Kalitesi ve Yoksulluk 

İzmir için yaklaşık 30 yıl once yapılmış olan bir dizi araştırma dışında günümüze ışık tutacak verilerin 

eksikliği göze çarpmaktadır. Türkiye'nin :3. büyük kenti olmasına rağmen İzmir için özellikle kentsel 

ailelerin yaşam kalitesinin ölçülmesi bakımından çok az çalışma mevcuttur. 1970'1i yıllarda Emre Kongar 

tarafından yazılmış olan "İzmir'de Kentsel Aile" ve Mübeccel Kıray tarafından yazılmış olan 

"Örgütleşemeyen Kent" adlı kitaplarda yapılmış olan incelemeler ışığında günümüzde İzmir'in sosyal 

yapısıyla ilgili değerlendirilmelerin yapılması amacıyla İzmir için bir "Yaşam Kalitesi" araştırma projesi 

başlatılmış, ilk aşamasında da küçük bir pilot araştırma yürütülmüştür. Bu çerçevede Prof.Dr.Aii Gitmez'in 

Türkiye'de çeşitli iller için hazırladığı yaşam kalitesi anketi İzmir için adapte edilmiştir. Hazırlıkların 

tamamlanmasıyla, araştırmanın İzmir'in büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişletilmesi 

planlanmaktadır. Bu pilot çalışmanın bulgularını tartışmanın yararlı olacağı düşünüldüğünden dolayı bu 

yazı kaleme alınmıştır. İkinci bölümde yaşam kalitesi ile ilgili yazın kısaca gözden geçirilecektir. Üçüncü 

bölüm yöntemi, dördüncü bölüm ise pilot çalışmanın bulgularını tartışmaktadır. Son bölüm ise çalışmanın 

bir özetini sunmaktadır. 

Yaşam Kalitesi 

Yaşam kalitesi kavramı, farklı disiplinlerdeki araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. 

Bu tanımlamalar arasında tam bir fikir birliği bulunmasa da, belirli boyutlar özellikle ön plana çıkmakta ve 

pek çok tanımda yer almaktadır. Tarihsel sırayla önce genel ekonomik indeksleri ve sosyolojik temelli 

açıklamaları; ardından mutluluğu, bireyin öznel algıları ile değerlendirmesine dayanan psikolojik 

perspektifli yaklaşımları kullandıkları görülmektedir. Yaşam kalitesi kavramının son yıllarda yapılan en 

kapsamlı tanımlamalarından birisini Bilgin yapmaktadır. Bilgin (2003), yaşam kalitesi kavramını şu şekilde 

tanımlamaktadır: 

"Sosyal psikoloji literatürüne ı 970'1i yıllarda giren yaşam kalitesi terimi, insanların yaşamlarından 

aldıkları genel doyum düzeyini ifade etmektedir. Yaşam kalitesi, çeşitli ülkelerde uygulanan 

ekonomik kalkınma programlarının eleştirilerinden beslenen bir kavramdır. Bu eleştiriler insan 

mutluluğunun ya da mutsuzluğunun salt maddi refah koşullarına bağlı olmadığı, dolayısıyla bir 

ülkede kişi başına düşen şu ya da bu konfor öğesinin (tüketim ürünleri ve hizmetler) tek başına 

bir anlamı olmadığı noktasında odaklaşmaktadır. Yaşam kalitesi, maddi refah öğeleri yanı sıra, 

psiko-sosyal faktörleri ve bireyin algılarını da işe katan bir değer olarak kavramlaştırılmaktadır. 

Yaşam kalitesinin işlemsel tanımına nelerin dahil edildiği ise, araştırmacılara göre farklılık 

göstermektedir." 

Cummins (1997) ise yaptığı bir çalışmada; yaşam kalitesine ilişkin yapılan tanımlamaların içerdikleri 

boyutları tanımlamaya çalışmıştır. Ele aldığı 27 tanımın %85'i "duygusal iyi olma" kavramını, %70'i 

"sağlık" kavramını, %59'u "maddi durum/zenginlik ve iyi olma" kavramlarını içermektedir (akt. Heinonen, 

Ara, Aalto ve Uutela, 2004). Campbell, Canverse ve Rodgers (1976) ise, yaptıkları bir çalışmada yaşam 

kalitesinin göstergesi olarak 12 farklı doyum alanı belirlemişlerdir. Yaşam kalitesi, bu kavrama ilişkin 

tespit edilen farklı doyum alanlarından tek birisinde ya da birkaçında değil tümünde yaşanan bir doyumu 

ifade etmektedir (akt. Bilgin, 2000). 

Yaşam kalitesi kavramına oldukça farklı yaklaşımlar da mevcuttur. Bu yaklaşımlar bireyin ve toplumun 

refah düzeyini sahip olunan ve tüketilen nesnelerin miktarını nice! özellikleri ile ölçen yaşam standardı 

kavramına alternatif olarak 1970'1erin ikinci yarısından itibaren modern endüstri toplumlarında gündeme 

gelmiştir. Bilgin'in vurguladığı üzere; içeriği ve öncelikleri zaman ve mekan içinde değişen yaşam 

kalitesinin, genellenebilen temel unsuru, insanın fizik ve sosyal varoluşunun güvenlik içinde bulunmasıdır. 

Zira, Bilgin, Ergenç ve Timuranday'ın 1985'te (akt. Bilgin, 2000); yaşam kalitesinin çeşitli boyutlarda 

değişiklik göstermesi olgusundan hareketle, yaptıkları araştırmada Maslaw'un ihtiyaçları piramidini bir 
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yaklaşım olarak benimsemişlerdir. Sonuçta, yaşam kalitesine ilişkin algıların piramidin güvenlik 

basamağında yoğunlaştığını bulmuşlardır. Bilgin, bu durumun, kişilerin bulundukları ortamın genel 

özellikleriyle (hızlı sosyal değişme ve doğurguları, ekonomik ve sosyal çalkantılar vb.) ilişkili olduğunu 

vurgulamaktadır. Yine Bilgin'e göre, güvenlik boyutunun belirgin önemi, kişilerin yaşam kalitesini, iyilikte, 

doyurnda ve kalitede bir süreklilik, istikrarlılık ve düzenlilik olarak algıladıklarını göstermektedir (Bilgin, 

2000). 

Yaşam kalitesi kavramı öncelikle ekonomistlerce ele alınmıştır. Ekonomik açıdan yaşam kalitesini 

tanımlamaya çalışan araştırmacılar özellikle teknolojik değişme ve ekonomik büyüme üzerinde 

durmuşlardır. Bu araştırmalarda yaşam kalitesinin ekonomik göstergeleri: 

ı. Gayri safi milli hasıla, 

2. Kişi başına düşen yıllık gelir, 

3. İstihdam edilebilme olanakları, 

4. Aile varlıkları, 

5. Ailede çalışan kişi sayısı, 

6. Besin tüketimi, 

7. Sahip olunan dayanıklı tüketim malları, 

gibi değişkenler kullanılmıştır (Bilgin, Ergenç ve Timurcanday, 1986; akt. Oktik, 2004). 

Yaşam kalitesini ilk tanımlamaya çalışan sosyal bilimcilerden olan E. L. Thorndike (1939): 

1. Yaşam standardı, 

2. Çocuk moralitesi, 

3. Ahlaksal oran 

gibi sosyal istatistik kombinasyonları kullanmıştır (akt. Oktik, 2004). 

Yaşam kalitesi kavramına özellikle sağlık açısından yaklaşımlar oldukça yaygındır. Genel olarak, 

sağlığa bağlı yaşam kalitesi kişinin yalnızca sağlık durumunu göstermekten daha geniş bir perspektife 

işaret eder. Sağlığa ilişkin yaşam kalitesi algısının boyutları fiziksel sağlık durumu ve işlevsellik etrafında 

oluşmaktadır. Fiziksel sağlık durumu; bireyin çeşitli hastalıklar dolayısıyla sağlıklı durumdan sapmasını 

temel almaktadır. İşievsellik ise, kişinin günlük yaşamda işlevlerini yerine getirebilmesinin ölçülmesidir. 

Sağlık alanındaki yaklaşımlar tıbbi ölçümlerden bireyin kendi sağlığına ilişkin subjektif değerlendirmelerine 

kadar pek çok ölçüm içermektedir. Bu ölçümler yalnızca tıbbi olarak tanılanmış hastalıklar yoluyla bireyin 

yaşam kalitesine ilişkin bir sonuca ulaşmak yerine; kişinin sağlık hizmetlerine ulaşımı, subjektif algıları, 

yaşam memnuniyeti gibi alanları da kapsamaktadır. 

Öksüz ve Malhan'ın da (2005) vurguladığı üzere; sağlığa bağlı yaşam kalitesi için üzerinde anlaşılmış 

net bir tanım yoktur ya da belirsiz tanımlar mevcuttur. Sağlık konuları çok çeşitlidir ve bir çok disipline 

yayılmış durumdadır; ayrıca sağlık durumu, fonksiyonel durum, özürlülük ölçeği, yaşam kalitesi gibi 

birçok farklı terim kullanılmaktadır. Ancak, genel anlamda, sağlığa bağlı yaşam kalitesinin "bir hastalık 

veya tedaviyle bağlantılı olan fiziksel, duygusal ve sosyal ögeleri kapsayan çok boyutlu bir kavram" 

olduğu kabul edilmektedir (Öksüz ve Malhan, 2005). 

Yaşam kalitesi teriminin tanımlanması amacıyla kullanılan pek çok kavrama ve bunların içerdiği 

anlamlara (iyi çevresel sağlık, iyi psikolojik sağlık, iyi fiziksel sağlık, maddi güvence, destekleyici aile ve 

arkadaşlar) alternatif olarak sunulan "öznel iyi olma durumu" objektif iyilik kriterlerine zıt bir öneriyi ifade 

etmektedir. Yaşam kalitesi literatürü; yaşam kalitesini objektif kriterler üzerinden tanımlama amaçlı 

birçok yaklaşımı göstermektedir; ancak öznel iyi olma durumu, objektif kriterlerden ziyade kişinin 

kendisinin yaşam tatminini öznel tahmini üzerinden yola çıkmaktadır. 
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Yöntem 

İzmir'de yaşam kalitesi ve yoksulluk üzerine yürütülmesi düşünülen ve İzmir genelini temsil edecek 

daha geniş çaplı bir araştırmanın pilot çalışması olarak tasarlanan bu çalışma İzmir'de iki ilçe göz önüne 

alınarak gerçekleştirilmiştir. Konak ve Bornova ilçelerinde uygulanan toplam 130 anket üzerinden 

katılımcılardan yaşam kalitesi ve yoksulluk başlıkları altında ele alınan soruları yanıtlamaları istenmiştir. 

Anket uygulaması iki ilçeyi temsil edecek semtlerin seçilmesi, ardından bu semtlerdeki evlerin ziyaret 

edilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Anketörler her haneden bir kişiyle görüşerek o haneye ilişkin bilgileri 

anket formuna kaydetmişlerdir. Pilot çalışmada ele alınan ilçeler Bornova ve Konak'tır. Katılımcıların 

%35'i Bornova, %65'i Konak'ta ikamet etmektedir. Araştırmaya katılanların %51,5'i erkek (67 kişi), 

%48,5'i kadındır (63 kişi). Katılımcıların yaş ortalaması 40,39 (ss=13,01); erkeklerin yaş ortalaması 

41,95 (ss=12,41) kadınların yaş ortalaması ise 38,78'dir (ss=l3,51). Katılımcıların İzmir'li olup 

olmadıkları da anketteki sorular arasında yer almaktadır. Buna göre, katılımcıların %40'ı İzmir'lidir, %60'ı 

ise İzmir'e sonradan yerleşmiştir. Ankete katılan kişilerden 83'ü (%65) çalışmaktadır. Katılımcıların 15'i 

(%12) işsiz ya da ev hanımı kategorisinde yer almaktadır. Emekli olan katılımcılar 21 kişi (%1 7), öğrenci 

olanlar 5 kişi (%4) ve yan işler olarak adlandırılabilecek işler yapanlar (elişi, boncuk vb.) 2 kişidir (%2). 

Tablo 1. 

Kati!Jmcilann cinsiyet, ikamet bölgesi ve mesleğe göre 

frekans ve yüzde/eri. 

Frekans 

Erkek 67 
Cinsiyet 

Kadın 63 

İkarnet 
Konak 82 

Bornova 44 

Çalışıyor 83 

işsiz 1 Evhanımı ıs 

Meslek Emekli 21 

Öğrenci s 
Yan işler (Eiişi, boncuk vs.) 2 

Bulgular 

Yüzde 

S1,S 

48,S 

6S 

3S 

6S 

12 

17 

4 

2 

Pilot çalışma sonuçlarında genel olarak; katılımcıların nesnel gelir durumları ve varlıklarıyla öznel 

yaşam kalitesi algıları arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Harb-İş'in internet sitesinden alınan son verilere 

dayanarak bakıldığında, pilot çalışmaya katılan 130 ailenin 81'i 2006 Ocak ayı verilerinde kabul edilen 

"yoksulluk sınırı"nın altında bulunmaktadır. 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 1628,46 YTL olarak kabul 

edilmektedir. Bu verilere dayanarak bakıldığında; yoksulluk sınırı altında bulunanların öznel yaşam kalitesi 

algılarının, diğer katılımcılara göre daha düşük olması beklenebilir. 

Katılımcılar gelir durumlarına göre yoksulluk sınırı altında bulunanlar ve yoksulluk sınırı üzerinde geliri 

bulunanlar olarak iki gruba ayrılmıştır. Gelir durumuna göre karşılaştırmalar bu iki grup arasında 

yapılmıştır. Katılımcıların 81'i yoksulluk sınırı altındadır. 
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Katılımcıların nesnel zenginlik durumlarını gösteren bir başka soru ise varlık durumlarına ilişkindir. 

Katılımcılar ikinci olarak, varlık durumlarına göre; hiçbir malvarlığı bulunmayanlar ve çeşitli malvarlıkları 

içerisinden en azından birine ya da daha fazlasına sahip olanlar olarak iki grupta sınıflandırılmıştır. Pilot 

çalışmaya katılanların 33'ü hiçbir malvarlığına sahip değildir. 

Tablo 2. 

Kattl!mctlann gelir ve malvarltğt durumianna göre dağtltmt. 

Frekans Yüzde 

Yoksulluk sınırı altında 38 29 

Gelir Durumu Yoksulluk sınırı üzerinde 81 63 

Yanıtsız 11 8 

Malvarlığı bulunmayanlar 33 25 
Malvarlığı 

Malvarlığı bulunanlar 97 75 

Pilot çalışmanın ilk sonuçlarını elde etme açısından; katılımcıların nesnel gelir ve varlık durumları 

gruplayıcı değişkenler olarak ele alınmış; yaşam alanlarından memnuniyet ölçeği, yaşam koşullarını 

değerlendirme ölçeği ve geleceğe bakış ölçeği puaniarına göre bu gruplar karşılaştırılmıştır. Bu ölçekierin 

güvenirlik değerleri sırasıyla; .85, .69, .80 olarak bulunmuştur. 

Gelir durumlarına göre yoksulluk sınırı altında bulunan katılımcılar genel olarak çeşitli yaşam 

alanlarında (mesleki başarı, aile yaşamı, sosyal çevre, gelir durumu, komşuluk vb.) daha düşük 

memnuniyet belirtmektedirler. Ancak geleceğe bakış ve yaşam koşullarını değerlendirme açısından 

yoksulluk sınırının altındaki katılımcılarla diğerleri istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma 

göstermemektedirler. 

Aşağıdaki tablolarda katılımcıların yaşam alanlarından memnuniyet ölçeği, yaşam koşullarını 

değerlendirme ölçeği ve geleceğe bakış ölçeğinden aldıkları puanların gelir durumlarına göre 

karşılaştırılması ve yapılan t-testi sonuçları verilmektedir. 

Katılımcılar varlık durumları açısından sınıflandırıldığında; hiçbir varlığı (ev, yazlık, araba, dükkan vb.) 

bulunmayan katılımcılar diğer katılımcılara göre hem çeşitli yaşam alanlarında memnuniyetsizlik 

belirtmekte, hem de yaşam koşullarını daha olumsuz değerlendirmektelerdir. Varlık durumu, geleceğe 

ilişkin değerlendirmelerde iki grup arasında anlamlı istatistiksel bir farka kaynaklık etmemektedir. 

Aşağıdaki tablolarda katılımcıların yaşam alanlarından memnuniyet ölçeği, yaşam koşullarını 

değerlendirme ölçeği' ve geleceğe bakış ölçeğinden aldıkları puanların malvarlığı durumlarına göre 

karşılaştırılması ve yapılan t-testi sonuçları verilmektedir. 

Varlık durumuna ilişkin bir başka ilginç bulgu ise; katılımcıların hayatta elde ettikleri öznel başarı 

algısına ilişkindir. Gelir durumundaki farklılık kişilerin kendilerini hayatta başarılı görüp görmediklerine 

ilişkin yanıtlarında bir farklılığa yol açmamaktadır. Ancak malvarlığı durumu kişilerin hayatta başarılı olup 

olmadıkianna ilişkin yanıtları üzerinde istatitiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir. Malvarlığı bulunan 

katılımcılar bulunmayanlara göre istatistiksel olarak daha yüksek bir şekilde; kendilerini hayatta başarılı 

olarak gördüklerini ifade etmişlerdir (x2 (1)=17,91, p<.OS). 

Tablo 3. 

KattltmC!Iann gelir durumuna göre ölçeklere ilişkin ortalamalan ve standart sapma/an. 
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Gelir Durumu 
Kişi 

Ortalama 
Standart 

Sayısı Sapma 

Yaşam Koşulları Ölçeği 
Yoksulluk Sınırı Altında 38 3,67 0,67 

Yoksulluk Sınırı Üzerinde 80 3,44 0,62 

Geleceğe Bakış Ölçeği 
Yoksulluk Sınırı Altında 38 3,86 0,69 

Yoksulluk Sınırı Üzerinde 80 3 59 o 75 

Yaşam Alanlarını Değerlendirme 
Yoksulluk Sınırı Altında 38 3,75 0,63 

Yoksulluk Sınırı Üzerinde 75 3,32 o 62 

Tablo 4. 

KatilimCilann gelir durumuna göre t-testi karş1faşt1rma sonuç/an. 

t s d 
Yaşam Koşulları Ölçeği 

1,82 116 0,072 
Geleceğe Bakış Ölçeği 

1,91 116 0,059 
Yaşam Alanlarını Değerlendirme 

3 39 111 o 001 

Tablo 5. 

KatilimCilann malvarfiği durumuna göre ölçeklere ilişkin ortalama ve standart sapma/an. 

Kişi 

Malvarlığı Durumu Sayısı 

Yaşam Koşulları Ölçeği 
Malvarlığı bulunmayanlar 32 

Malvarlığı bulunanlar 95 

Geleceğe Bakış Ölçeği 
Malvarlığı bulunmayanlar 32 

Malvarlığı bulunanlar 95 

Malvarlığı bulunmayanlar 29 
Yaşam Alanlarını Değerlendirme 

Malvarlığı bulunanlar 93 

Tablo 6. 

Katilimelfann malvarfiği durumuna göre t-testi karş1/aşt1rma sonuç/an. 

Yaşam Koşulları Ölçeği 

Geleceğe Bakış Ölçeği 

Yaşam Alanlarını Değerlendirme 

t 

-2,81 

0,56 

-3,572 

Sonuç 

s d 

125 

125 

120 

Ortalama 

3,24 

3,59 

3,74 

3,66 

3,11 

3,58 

0,006 

0,574 

0,001 

Standart Sapma 

0,71 

0,59 

0,74 

0,72 

0,82 

0,55 

Yukarıda anahatlarıyla sonuçları incelenen çalışma, yaşam kalitesine ilişkin algılar ve yoksulluk 

arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yapılacak bir araştırmanın pilot çalışması niteliğindedir. Çalışma 

yürütülürken öncelikli olarak göz önüne alınmış olan amaç; İzmir'den seçilecek örneklemin temel 

özelliklerinin belirlenebilmesi ve araştırma deseninde yapılması gerekli olabilecek düzeniemelerin 

öngörülebilmesidir. 

Çalışmanın bulgularına göre; İzmir'de pilot bölge olarak seçilen Konak ve Bornova'da yaşam kalitesi 

algıları ve yoksulluk göstergelerinden gelirin, yaşam alanlarını değerlendirme ölçeği dışında diğer iki 
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ölçekte bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak malvarlığı durumları yaşam kalitesi algıları üzerinde daha fazla 

etkiye sahip görünmektedir. Bunun için öncelikle katılımcıların nesnel varlık durumlarını ve yaşam kalite 

algılarını inceleyen ölçüm araçları üzerinde durmak gerekir. 

Araştırmada, katılımcıların nesnel varlık durumlarını inceleyebilmek için iki gösterge kullanılmıştır. 

Bunlardan birincisi; katılımcıların gelir durumlarıdır. Gelir durumuna göre gerekli karşılaştırmaları 

yapabilmek için ele alınan kriter 2006 Ocak ayına ilişkin açıklanan yoksulluk sınırıdır. Katılımcılar gelir 

durumuna göre yoksulluk sınırı altında ve üzerinde olmak üzere iki gruba ayrılmış ve buna göre 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Ancak, bilindiği üzere, ülkemizde gelir durumu kişilerin yaşam kalitelerini 

göstermede her zaman tek başına yeterli olamamaktadır. Bunun önemli bir nedeni olarak gelir 

dağılımındaki eşitsizlik gösterilebilir. Bu eşitsizlik, ekonomik göstergeler olarak açıklanan verilerin de 

gerçek yaşama (ortalama insanın gündelik yaşantısına) uygunluğunu tartışaya açık hale 

getirebilmektedir. Çalışmamızda da, gelir durumundaki farklılıklarla yaşam kalitesi algıları arasında önemli 

bir ilişki bulunamamasının bir nedeni, gelir durumunun bir gösterge olarak yetersizliğinde aranabilir. 

Yaşam kalitesi algısı üzerinde etkili olabilecek bir başka önemli nesnel varlık durumu göstergesi olarak 

katılımcıların malvarlığı durumları ele alınmıştır. Ülkemizde, gelir durumunun yanında temel varlık 

göstergelerinden birisi de malvarlığıdır. Kişiler en azından bir ev ya da araba sahibi olmaya önem 

vermekte bunu aynı zamanda bir yatırım aracı ve hatta geleceğe dönük bir garantör işlevi taşıyan aracı 

olarak da görmektedirler. Dolayısıyla, katılımcılardan çeşitli malvarlıklarına ilişkin bilgiler de alınmış ve 

sayısal olarak incelenmiş; ardından hiçbir malvarlığı bulunmayanlar ile malvarlığı bulunanlar iki ayrı gruba 

sınıflandırılarak yaşam kaliteleri arasındaki farklar incelenmiştir. Bulgulara göre, katılımcıların malvarlığı 

durumu gelir durumunun aksine yaşam kalitelerine ilişkin algılarını ölçme amacıyla kullanılan; yaşam 

koşullarını değerlendirme ve çeşitli yaşam alanlarını değerlendirme ölçekleri üzerinde etkili olmaktadır. 

Ancak geleceğe bakışa ilişkin değerlendirmelerde malvarlığının farklılaştıncı bir etkisi görülmemektedir. 

Bu sonuçlar da göstermektedir ki; kişiler için malvarlığı yaşam kalitelerini algılamalarında önemli bir 

gösterge niteliğinde olabilmektedir. 

Yukarıdaki tartışmalar her ne kadar nesnel varlık göstergelerinin hem kendi aralarında yaşam kalitesi 

üzerine etkilerinin farklılaştığını hem de yaşam kalitesi algıları üzerinde en azından ele alınan bir 

göstergenin etkilerinin anlamlı olduğuna işaret etse de, bu sonuçlara temkinli yaklaşmakta fayda vardır. 

Çalışma, yürütülmesi düşünülen daha geniş çaplı bir araştırmanın pilot çalışması niteliğindedir ve çok 

sınırlı bir örneklem üzerinde uygulanmıştır. Dolayısıyla bulguları geneliemek için verilerin yeterli sayılması 

bilimsel güvenirlik açısından sağlıklı değildir. Bunun yanında, varlık durumu göstergeleri başlığı altında ele 

alınabilecek daha farklı değişkenierin varolup olmadığı tartışıimalı ve bunun ardından çok değişkenli 

analizlere başvurularak bu göstergelerin yaşam kalitesi algıları üzerinde birlikte etkileri incelenmelidir. 

Yaşam kalitesi kavramına ve çalışmamızın da bulgularına yaklaşımda ele alnabilecek bir başka bakış 

açısı da sosyal psikoloji literatürünün önemli çalışma alanlarından birisi olan sosyal karşılaştırma 

kuramıdır. Bilgin'in yaklaşımıyla yaşam kalitesinin algısal bir değişken olarak görülmesi, bireylerce 

algılanan yaşam kalitesinin sosyal karşılaştırma süreçlerinden de etkileneceğine açık bir işarettir. Sosyal 

karşılaştırma literatüründen de bilindiği üzere; bireyler kendi durumlarına ilişkin bir yargıya varmak üzere 

diğerleriyle bir karşılaştırma yoluna gitmekte ve gerçekliğe ilişkin algısını bu karşılaştırmalar üzerinden 

oluştLırmaktadır. 

Zira, sosyal karşılaştırma kavramı artık, Festinger'in kuramında ele alınan rasyonel bir karşılaştırma ve 

enformasyon edinme süreci olarak değil; aksine kişilerin öznel iyi oluşlarını (well-being) destekleyici ve 

benlik değerini yüceitici bir amaca yönelik bir süreç olarak görülmektedir. Goethals'a göre (1986) 

insanlar, görüş ve yeteneklerini (doğru bir tarzda) değerlendirme dürtüsünden ziyade, görüşlerinin 
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"doğru", yeteneklerininse "iyi" olduğunu düşünme yönünde bir dürtüye sahiptirler. Benzer şekilde Wills 

(1981) insanların öznel iyi oluşlarını kendilerinden daha şanssız kişilerle karşılaştırmalar yaparak 

yükseltebileceklerini ifade etmektedir. Wills ayrıca, kişinin iyi oluşunun (well-being) azaldığı ve bunu 

değiştirmesinin mümkün olmadığı olmadığı durumlarda (ör: ağır bir hastalığı yakalanma) sorunun çözüm 

yollarından biri kişinin kendisini, kendinden daha kötü durumda olan birisiyle karşılaştırması, olduğuna 

işaret etmektedir (akt. Bilgin, 2000). 

Sosyal karşılaştırma kuramı çerçevesinde yaklaşıldığında; somut maddi durumları arasında önemli 

farklar bulunan grupların yaşam kalitesine ilişkin algılarında bir farklılık görülmemesi de oldukça anlaşılır 

bir hale gelmektedir. Sosyal karşılaştırma teorisine göre; karşılaştırmayı yapan kişinin kendisine referans 

aldığı nokta, kendi öznel iyi oluşuna dair algısını arttırmasına hizmet edecek bir noktadan seçilmektedir. 

Dolayısıyla, somut gelir durumları itibarıyla diğer gruplara göre dezavantajlı durumda olan grupların 

yaşam kalitesine dair algılarının paralel bir şekilde düşmemesi açıklık kazanmaktadır. Bu gruplar da 

kendilerine karşılaştırma noktası olarak kendilerinden daha dezavantajlı grupları seçmekte ya da bu tür 

grupların "ulaşılabilir" olmadığı durumlarda, hipotetik karşılaştırma noktaları belirledikleri varsayılabilir. 

Buradan yola çıkılarak, yoksulluk değişkeninin yaşam kalitesi algısını farklılaştıncı bir etkide 

bulunmayacağı düşünülebilir. Dünya çapında toplanan veriler de buna işaret etmektedir. Zira, 2002 

yılında Dünya çapında yapılan memnuniyet araştırmasında Latin Amerika ülkelerinde ekonomik sorunları 

ilk sıraya koyan kişilerin yüzdeleri, Avrupa ülkelerine göre oldukça yüksektir. Ancak bu ülkelerin yaşam 

memnuniyeti yüzdeleri Avrupa ülkeleri kadar yüksek bulunmuştur (Global Attitudes Project, 2002). Kişiler 

yaşam kalitelerini nesnel olarak bilme ihtiyacı içerisinde olsalardı eğer; kuşkusuz, yoksulluk bir değişken 

olarak yaşam kalitesi algıları üzerinde farklılaştıncı etkide bulunurdu. Ancak, sosyal karşılaştırma kuramı 

çerçevesinde bunun tam tersinin gerçekleştiğini; kişilerin öznel iyi oluşlarını korumak ve arttırmak üzere 

yaşam kalitesi algılarını da bu yönde bilinçli ya da bilinçsiz olarak düzenledikleri düşünülebilir. Kişilerin 

sürekli olarak kendilerini şanssız, hak ettiğini alamamış, diğerlerine göre dezavantajlı olarak algıladıkları 

bir dünya, yaşamı da çekilmez kılmaktadır. 

Bu durumda; yaşam kalitesi algısı kişinin nesnel verilerden yola çıkarak sonuca ulaştığı rasyonel bir 

süreç değil, öznel iyi olma algısına hizmet eden bir sosyal karşılaştırma süreci olarak görülmelidir. Bu, en 

azından yaşam kalitesi algısının oluşmasında etkili boyutlardan birisi olarak düşünülebilir. 

Bilgin, ayrıca yaşam kalitesi algısında önemli etkenlerden birisi olarak "süreklilik, istikrarlılığa bağlı 

olarak bir güvenlik ihtiyacı"na da vurgu yapmaktadır (Bilgin, 2000). Bu ihtiyaç yaşam kalitesi algısının 

şekillenmesinde etkili olan bir diğer boyut olarak görülebilir. Bu durum araştırmamızın sonuçlarında 

görülen malvarlığının yaşam kalitesi algılarındaki anlamlı farklılaştıncı etkisinin gelire göre daha fazla 

boyutta görülmesini de açıklayabilir. Ayrıca, farkiara ilişkin istatistiksel anlamlılık değerleri de malvarlığına 

göre yapılan karşılaştırmalarda çok daha yüksektir. Gelir durumu, iş güvencesinin oldukça düşük olduğu 

ve belirsiz bir algıya yol açtığı ülkemizde süreklilik ve istikrarlılık içeren bir güvenlik algısı 

sağlayamamaktadır. Oysa, malvarlığı gibi daha somut yatırımlar; kişilere bu tür bir güvenlik algısı 

sağlayabilmekte ve dolayısıyla yaşam kalitesi algılarını da olumlu yönde etkileyebilmektedir. 
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Dayanıklılık 

Dayamkhhk Konusunda Bir Gözden Geçirme Çahşmas1 

Türkan YILMAZ IRMAK* 

Dayanıklılık (resilience) son yıllarda çalışılan, gelişimsel bakış açısını zenginleştiren önemli 

kavramlardan biridir. Güç koşullarda yaşayan çocukların bir grubunun gelişimin farklı 

alanlarında yeterlilik '(competence) sergilediklerinin görülmesi üzerine bu süreci 

adlandırmak için dayanıklılık kavramı kullanılmaya ve bu süreç çalışılmaya başlanmıştır. 

Masten (2001) tarafından dayanıklılık güçlük yaşantıianna rağmen bireylerin gelişimsel 

alanlarda yeterlilik sergilernesi biçiminde tanımlanmaktadır. Araştırmalarda dayanıklılık 

kavramının işlemsel tanımı ve ölçümü çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik hem olgunun 

tanımlanmasında kullanılan 'güçlük koşulu'nun hem de 'yeterlilik kriterleri'nin belirlenmesi 

aşamasında gözlenebilmektedir. Güç koşulun türü, şiddeti, süresi ve birlikte görülen diğer 

güçlük yaşantıları literatürde güç koşulun tanımlanmasındaki çeşitliliğin nedenlerinden 

bazılarıdır. Dayanıklılık sergilenip sergilenmediğine karar vermek için bireyin gelişimin 

herhangi bir alanında yeterlilik gösterip göstermediği incelenmektedir. Yeterlilik, çevreye 

uyum örüntüsüne işaret etmektedir. Başka bir deyişle yeterlilik, kültür ve toplum 

tarafından kişinin yaş ve cinsiyetine uyumlu biçimde o bireyden beklenen gelişimsel 

başarılardır. Araştırmalarda gelişimin çok farklı alanlarında farklı ölçümlerle yeterliliğin 

belirlendiği görülebilmektedir. Dayanıklılık araştırmalarında güç koşullarda, bireylerin 

gösterdikleri yeterlilik alanlarının yanısıra bu sonuçların gelişiminde etkili olan koruyucu 

faktörlerin aydınlatılması amaçlanmaktadır. Çünkü dayanıklılık çalışmalarında amaç, 

koruyucu faktörler konusundaki bilgilerin arttırılması vasıtasıyla müdahale ve önleme 

çalışmalarının etkililiğine katkı sağlamaktır. Bu sunumda literatürde mevcut olan 

dayanıklılık modelleri, dayanıklılıkla ilişkili tartışmalar ve öneriler derlenerek sunulacaktır. 

Giriş ve tanım 

Dayanıklılık (resilience) literatürde farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. En yaygın kullanılan 

tanım "bireyin gelişimine ve uyumuna yönelik ciddi tehditlere rağmen iyi sonuçların görülmesi"dir 

(Masten, 2001, s. 227). Dayanıklılık sürecinde, vurguyu, sonuçlardan çok bu sonuçların oluşum 

sürecinde etkili olan koruyucu faktörler üzerine yaparak, kavramı daha açık ve geniş biçimde 

tanımlayan bir başka dayanıklılık tanımı "güçlüklerin hüküm sürdüğü bir bağlamda pozitif uyum 

(adaptasyon) sağlamayı içeren dinamik süreçler" (Luthar, Cichetti ve Becker, 2000, s. 543) 

biçimindedir. 

Dayanıklılık 1970'1erde çalışılmaya başlanan bir olgudur. Masten (2001) başlangıçta 

"invulnerable", "invincible" gibi ifadeler kullanıldığını, hatta 1995 yılında "Gettonun süper çocukları" 

(Su perkids of the Ghetto) ismiyle bir makale yayınlandığını, dolayısıyla bu çocuk ve gençler için 

olağanüstü birtakım özeklikler tanımlama davranışının uzun yıllar sürdüğünü belirtmektedir. Oysa 

Masten (2001) dayanıklılık sürecinin tümüyle sıradan bir olgu olduğunu ifade etmektedir. Yazar 

bunu söylerken olguyu küçümsemekten çok araştırmalarda etkili bulunan koruyucu faktörlerin 

çoğunun normal gelişim süreçleri içinde bildiğimiz özellikler (bilişsel kapasite, bağlanma, sosyal 

* Ege Üniversitesi, İzmir. 
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destek gibi) olduğunu vurgulamayı amaçlamaktadır. Eğer yeterliliği geliştirmek için insanın doğal 

gelişim sürecinde var olan bu özellikleri geliştirirsek risk altında yaşayan bireylerin de uyumunu 

arttırabileceğimizi belirtmektedir. 

İncinemez, süper gibi tanımlamalar, insanlar için değişmez, her koşulda zarar görmeyen, riskten 

etkilenmeyen bir yapıya işaret etmektedir. Oysa dayanıklılık bu tanımlamalardan tümüyle uzaktır. 

Bir güçlük ya da risk yaşantısı açısından dayanıklı olanlar diğer bir risk ya da güçlük sözkonusu 

olduğunda dayanıklı olmayan grupta yer alabilirler. Ya da bir risk için bir gelişim alanında dayanıklı 

olarak tanımlananlar başka bir gelişim alanında ineinebilir grupta yer alabilmektedirler. Literatürde 

dayanıklılığın kişilik özelliği olarak değil süreç olarak çalışılması gerektiğinin önemini 

vurgulanmaktadır. (Masten, 2001; Masten, 1999; Masten ve Coatsworth, 1998; Luthar ve ark., 

2000). 

Araştırmacılar, dayanıklılığın sürekli olmadığını da belirtmektedirler. Bir dönem dayanıklı olarak 

tanımlananlar bir süre sonra. dayanıklı olmayan grupta yer alabilmekte ya da tam tersi söz konusu 

olabilmektedir (Herrenkohl ve ark., 1994; Farber, ve Egeland, 1987). 

Oysa dayanıklılık bir süreçtir. Belli bir güçlük yaşantısının ardından birey ve çevre ve zamanın 

etkileşimine bağlı olarak değişebilmektedir ve farklı biçimlerde tanımlanabilmektedir. Örneğin bir 

buçuk yaşında anneden ayrılınca çocuğun kaygılanması uyurnun (bağlanmanın) bir işareti 

olabilirken 15 yaşında uyumsuzluğun işareti olabilir. Bazı özelliklere sahip olmak çocuğun mutlaka 

dayanıklı olmasını garanti etmemektedir. Bireysel ve çevre özelliklerinin etkileşimi dayanıklılığın 

sergilenip sergilenmesini belirleyecektir. 

Yeterlilik çocuk ve çevre arasında karmaşık etkileşimierin sonucudur. Çevre değiştiğinde 

etkileşimler dolayısıyla yeterlilik de değişecektir. Yeterliliği etkilemek için çevreyi değiştirmek 

önemlidir. Yeterliliği değiştirmek için çocuğun kapasitesini arttırmak (özel öğretmen tutmak), 

çevreyi değiştirmek (ebeveynleri eğitmek), çocuk ve çevrenin uyumunu arttırmak (okulları 

değiştirmek) gibi yollar izlenebilir (Masten ve Coatsworth, 1998). 

Başlangıçta sunulan dayanıklılık tanımlarında izlenebildiği gibi iki konunun altı çizilmektedir. 

Bunlardan ilki, gelişim ve uyum için varolan güçlüklerin (tehditlerin veya risklerin) tanımlanmasıdır. 

İkincisi ise gelişimsel alanlardaki yeterlilik ya da uyurnun tanımlanmasıdır. 

Dayanıklılık çalışmalarında güçlüğün tanımlanması 

Bireylerin yaşadığı güçlük koşulu, bu kişilerin gelişimsel sonuçlarının dayanıklılık olarak 

tanımlanıp tanımlanmamasında belirleyici olmaktadır; güçlüğün varolmadığı durumdaki uyum 

dayanıklılık olarak kabul edilmezken, güçlüğün varolduğu durumdaki uyum dayanıklılık olarak 

tanımlanmaktadır. Bazı çalışmalarda güçlüğün işlemsel tanımında tek bir güçlük koşulu 

belirlenebildiği gibi kümülatif güçlük de ele alınabilmektedir. Dayanıklılık literatüründe; yoksulluk, 

yaşam boyu ya da belirli bir dönemde görülen yaşam olaylarının sayısı, düşük doğum ağırlığı, 

ebeveynlerin boşanması, savaş, şiddetli bir ruhsal hastalığı olan ebeveynle yaşama, aile içi şiddet, 

çocuk istismarı, doğal afetler gibi değişkenler güç koşulu tanımlamak için kullanılan değişkenlerdir 

(Masten ve Coatsworth, 1998; Masten, 2001). 

Luthar ve Cushing (1999) dayanıklılık çalışmalarındaki yöntemleri inceledikleri çalışmalarında 

risk ölçümü için kullanılan üç yöntemden söz etmektedirler. İlki, güçlük deneyimini çok sayıda 

madde içeren ölçümlerle değerlendirmektir. En yaygın kullanıldığı alan da olumsuz yaşam 

olaylarının değerlendirilmesidir. Bu yöntemde ölçümün geçerliliği önem kazanmaktadır. Geçerliliğin 
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değerlendirilmesinde Masten ve ark (1990) risk altındaki bireylerin olmayanlara göre daha düşük 

yeterlilik sergilemelerinin ölçümün geçerliliğine ilişkin kanıt olabileceği belirtirken Luthar ve Cushing 

(1999) ilişinin sadece anlamlı olmasının değil aynı zamanda büyüklüğünün de önemli olduğunu 

belirtmektedirler. Toth ve Cicchetti'nin (1996) istismara maruz kalan okul çağı çocuklarında 

depresyon ve algılanan yeterlilik için dayanıklılık sürecinde ilişkililik örüntülerinin (patterns of 

relatedness) katkısını inceledikleri, istismar edilen çocukların daha düşük yeterlilik sergilediklerini 

belirtmeleri istismar ölçümlerinin geçerliliğine ilişkin bilgi sağlamaktadır. 

İkincisi akut ya da kronik tek bir stresin değerlendirilmesidir; istismar, boşanma gibi. Bu 

ölçümle ilgili önemli sorunlardan biri ölçülen sorunun tek başına görülmeyip genellikle diğer risk ya 

da güçlüklerle birlikte varolmasıdır. Örn; alt sosyo-ekonomik düzey ya da psikopatoloji gibi. Bu 

nedenle diğer risk alanlarına ilişkin de ölçüm alınması önerilebilir (Luthar ve Cushing, 1999). Aber 

ve Alien (1987) istismarın etkisini inceledikleri çalışmalarında istismar ve alt sosyo-ekonomik 

düzeyinde yaşamanın etkisini birbirinden ayırt edebilmek için hem alt hem orta sosyo-ekonomik 

düzeyden istismar edilmiş ve edilmemiş olan iki grup almışlardır. Aynı sosyoekonomik düzeyde iki 

grup arasında gözlenen farkların istismardan kaynaklanacağı, farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki 

iki istismar grubu arasında gözlenen farklılıkların ise sosyo-ekonomik düzeyden kaynaklanacağı 

yorumunu yapmaktadırlar. 

Luthar ve Cushing (1999) risk faktörleri için uzak (distal) risk faktörleri ve yakın (proksismal) 

risk faktörleri ayrımını yapmışlardır. Örneğin boşanma aslında uzak bir risk faktörüdür, çocuğun 

gelişimini doğrudan kendisi etkilemez, yakın süreçleri (ebeveyne ulaşım, kaynakların sınırlılığı gibi) 

etkileyerek çocuğun gelişimini etkiler. Uzak risk faktörlerinde etkili olan yakın süreçlerin 

belirlenmesi aracılık ilişkilerinin belirlenmesi ve müdahale çalışmaları için önemlidir. 

Üçüncüsü, risk indeksleri ile çoklu sosyo-demografik ve aile özelliklerini birlikte değerlendiren 

yöntemlerdir. Riskierin bu yöntemde toplu biçimde değerlendirmeleri, gerçek yaşamda da riskierin 

bir arada varolması durumunu araştırma çerçevesinde değerlendirmeyi mümkün kıldığından 

gelişimi değerlendirmek ve müdahale çalışmalarının etkililiğini sağlamak açısından oldukça 

önemlidir. Bu ölçümlerde geçerlilik ve güveniriilik de daha yüksektir (Luthar ve Cushing, 1999). 

Dayanıklılık çalışmalarından yeterliliğin tanımlanması 

Dayanıklılık tanımında ikinci önemli konu; yukarıdaki tanımlarda "pozitif uyum" ve "iyi sonuç" 

terimleriyle ifade edilen güçlüklere etkili uyum sağlama örüntülerine işaret eden yeterlilik 

(competence) ile ilgilidir (Masten ve Coatsworth, 1998). 

Yeterlilik çevreye uyum örüntüsüne işaret etmektedir, daha açık olarak ise kültür, toplum 

tarafından kişinin yaş ve cinsiyetine uyumlu biçimde o bireyden beklenen gelişimsel başarılardır. 

Dolayısıyla dayanıklılık gelişimsel sonuç ve yeterlilik alanlarıyla belirlenmesine rağmen kültürel ve 

sosyal faktörlerden, o kültürün çocukla ilgili beklentilerinden de etkilenebilmektedir. Sonuç kriteri 

de güç koşul kriterinde olduğu gibi akademik başarı gibi tek bir kriter [olabilirken birden fazla 

örneğin; akademik başarı, uyumlu davranışlar, okula devam, ruh sağlığı gibi birden fazla kriteri 

içerebilmektedir (Masten ve Coatsworth, 1998 Masten, 2001,). 

Yeterliliğin tanımı, araştırmalarda işlemsel olarak çeşitli biçimlerde yapılmıştır. Erken gelişim 

döneminde motor gelişim, dil gelişimi, benlik güvenr, ~yun, problem çözme becerileri, okul 

yıllarında akranlarla ilişkiler, kurallara uyma davranışı, sosyal olarak uygun davranış, akademik 
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başarı, ergenlikte işyerindeki yeterlilik antisosyal davranışın azlığı, akademik başarı, gibi (Masten 

ve Coatsworth, 1998). 

Literatürde dışsal bir uyum kriteri (davranışsal puanlar, akademik başarı gibi) yanısıra psikolojik 

iyi olma veya stresin olmaması gibi içsel bir kriterin de uyum kriteri olarak ele alınması gerektiğini 

belirtmektedirler. Çünkü dış kriterce belirlenen yeterlilik bireyin ruh sağlığı kriterleri açısından da 

yeterli olarak tanımlanmasını garanti etmemektedir. Birey bir alanda dayanıklılık sergileyebilirken 

diğer bir alanda sergilemeyebilir. Dolayısıyla bir içsel bir dışsal ölçümün birarada alınması sağlıklı 

dayanıklılık araştırmalarında önemlidir (Luthar ve ark., 2000; Masten, 2001). 

Luthar ve Cushing (1999) çalışmalarında yeterliliğin değerlendirilmesinde üç yaklaşımdan söz 

etmektedirler. İlki çok maddeli ölçeklerle elde edilen sürekli değişken verilerinden hareketle 

yeterliliği tanımlama. Bu durumda bir kesme puanı kullanılarak yeterli olan ve olmayan grupları 

belirlenmektedir. Bunun için 1 standart sapma alt ve üst olanlar ayrılarak dayanıklı olan ve olmayan 

iki grup elde edilmektedir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken nokta yüksek risk grubundaki en 

iyilerin aslında zayıfların en iyileri olabileceğine ilişkin eleştiridir. Dolayısıyla risk grubunda iyi olarak 

tanımlanacak olanların düşük risk grubundaki kontrol grubundakilerle ya da en azından genel 

popülasyondan seçilmiş gruplarla karşılaştırılması önerilmektedir. Dayanıklı olarak tanımlanacak 

olan grubun kontrol grubundan daha düşük uyum göstermediği koşulda araştırmadaki dayanıklı 

grubun doğru biçimde belirlendiği iddia edilebilir. Geçerli bir yeterlilik kriteri belirlemek ise o riskin 

teorik etkilerinin değerlendirilmesinin ardından seçilebilir. Örneğin literatürde boşanma sonucunda 

çocukların akademik başarısı düşüyorsa bu kriterin yeterlilik seçimi için uygun olduğu düşünülebilir. 

İkincisi uyurnun varlığı ya da yokluğu biçimindeki kategorik değerlendirmedir. Burada 

yanıtlayıcılar arası farklılıklar görülebilir. Ebeveyn bazı konularda ergenin kendisi ya da 

öğretmeninden farklı yanıtlar verebilmektedir. Bu ölçümlerde seçilen konuda doğru bilgiyi 

verebilecek kaynakların seçimi önemlidir. Ayrıca görüşme ya da bazı testlerle değerlendirmeler 

yapılacaksa görüşmecinin eğitimi de önem kazanmaktadır. Bu durumda kodlayıcılar arası 

güveniriilik katsayılarının sunulması gereklidir (Luthar ve Cushing, 1999). 

Üçüncüsü uyum indeksleri kullanma. Farklı uyum ölçümlerinden yararlanarak uyumu belirleme. 

Teorik olarak farklı alanlarda yeterlilik ölçümü, farklı kişilerden bilgi toplama ya da aslında toplanan 

ölçümlerden data indirgeme stratejileri (data reduction strategies) kullanılabilmektedir (Luthar ve 

Cushing, 1999). 

Dayanıklılık araştırmalarında güç koşularda, bireylerin gösterdikleri iyi uyum sonuçların yanısıra 

bu sonuçların gelişiminde etkili olan dinamik süreçlerin yani koruyucu faktörlerin de aydıntatılması 

da amaçlanmaktadır. Çünkü dayanıklılık çalışmalarında hedef ulaşmak istenen koruyucu faktörler 

konusundaki bilgilerin arttırılarak müdahale ve önleme çalışmalarının etkililiğini arttırmaktır (Luthar, 

ve ark., 2000). 

Dayanıklı olan ve olmayan bireyler arasında genellikle üç alanda farklılıklar gözlenmiştir; 

Bireysel, aile ve aile dışı özellikler. Bireysel özellikler, kolay mizaç, yüksek bitişsel işlevler, yüksek 

benlik saygısı, benlik yeterliliğidir. Aile özellikleri, bir ebeveyn figürü ile yakın ilişki, sosyo-ekonomik 

avantaj, yetkeci ebeveynlik, destekleyici geniş aile ile ilişkilerdir. Aile dışı etkiler: aile dışından bir 

yetişkinle ilişki, presosyal örgütlere katılım ve etkili okullardır (Masten ve Coatsworth, 1998). 
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Dayanıklılık konusundaki modeller 

Kişi odakli model 

Dayanıklılık çalışmalarında değişken odaklı ve kişi odaklı olmak üzere iki ana model 

tanımlanmaktadır. Kişi odaklı modelde düşük güçlük ve yüksek güçlük ortamlarında düşük uyum ve 

iyi uyum gösteren bireylerin özellikleri incelenmektedir. Klasik kişi odaklı çalışmalarda yüksek 

güçlük koşulunda iyi uyum gösteren ve göstermeyenler karşılaştırılmaktadır. Bu modelde düşük 

risk içeren grupların bulunması oldukça önemlidir. Çünkü yüksek risk koşuklundaki yüksek uyum 

gösteren bireylerin uyum düzeylerinin doğru bir biçimde değerlendirip değerlendirilmediğine karar 

vermek için düşük riskteki gruplarla karşılaştırma yapmak gereklidir. Bu modelde kullanılan 

istatistiksel analizler varyans, discriminant ve cluster analizleridir (Masten, 2001; Masten ve ark, 

1999; Masten, 1999). 

Değişken odakli model 

Değişken odaklı modelde, güçlük değişkeni, uyum değişkeni ve birey ve çevrenin güçlüğün 

negatif etkilerinden bireyi koruyabilecek özellikleri arasındaki ilişkilerin gösterilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Değişken odaklı modelde kullanılan analiz yöntemleri regresyon, path ve yapısal eşitlik modeli 

(structural equation modeling) analizleridir. Bu modelde örneklernde dayanıklılık kriterini karşılayan 

hiç kimse olmasa bile analizlerde normal dağılım varsayım koşulunun karşılandığı düşünüldüğünde 

1 standart sapma üstte skor alanlar oluyor. Bu durumda bu kişiler dayanıklı kabul edilebiliyor. Bu 

modelde elde edilen analiz sonuçları ile gerçek yaşam verileri örtüşmeyebilir. Dolayısıyla elde edilen 

bilgilerin ne kadar geçerli olduğunu anlamak için tekrarlama çalışmaları yararlı olacaktır. Ayrıca 

değişken odaklı modeller yaşamdaki etkilerin iki yönlü doğasına da uyum gösterememekte, 

araştırmalarda genellikle tek yönlü ilişkiler incelenmektedir (Luthar ve Cushing, 1999). 

Bu araştırmalarda incelenen özelliklerin adiandıniması konusunda literatürde farklılıklar 

bulunmaktadır. Burada Masten (2001) ve Luthar ve ark. (2000) tarafından önerilen 

kavramsallaştırmalar açıklanmaya ve kullanılmaya çalışılacaktır. Bireyin bir özelliğinin, ve riskin, 

uyum kriteri üzerinde ana etkilerinin olması; bu risk ve özelliğin, sonuç üzerindeki bağımsız 

etkilerinin varlığını gösterir. Ana etkinin bulunması durumunda özelliğin yüksek derecesine sahip 

olanlar, özelliğin düşük derecesine sahip olanlardan, hem düşük güçlük hem de yüksek güçlük 

bağlamında daha yüksek uyum skorlarına sahip olmaktadırlar. Bu sonuçlardan hareket eden 

müdahale çalışma:arı bireylerin yaşamiarına özellikler ekleyerek güçlüğün olumsuz etkisini 

azaltmayı hedeflemektedirler. Bu çalışmalardaki ana etki Masten (1999) tarafından ödünleyici 

(compansetory) ya da koruyucu (protective) Luthar ve arkadaşları (2000) tarafından koruyucu 

(protective) biçiminde tanımlanmaktadır. 

İstatistiksel analiz sonuçlarında ana etki dışında etkileşim de bulunabilir. Etkileşim olması 

durumunda riskin etkisinin bir başka değişkene bağlı olduğunu yani bir düzenleyici (moderator) 

değişkenin söz konusudur. Eğer özellik güçlük ile enteraksiyana giriyorsa bu durumda özellik, 

güçlüğün olumsuz etkilerine karşı koruyucu (protective) olabilir ya da bireyi güçlüğün olumsuz 

etkisine karşı ineinebilir (invulnerability) kılıyor da olabilir. Bir özellik tarafından güçlüğün uyum 

kriteri üzerindeki etkisi koruyucu olduğu durumda; özelliğe yüksek derecede sahip olanlar 

güçlükten etkilenr'nezken düşük derecede sahip olanlar güçlüğün artmış derecesinden 
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etkilenmektedirler. Bir özelliğin güçlüğün olumsuz etkisine karşı kişiyi ineinebilir kıldığı durumda, 

özelliğe yüksek derecede sahip olanlar, düşük derecede sahip olanlardan daha düşük uyuma 

sahiptirler (Masten, 1999; Masten, 2001; Luthar, 1991). 

Araştırmalarda gözlenen aracılık (mediation) ilişkileri özellikle müdahale çalışmaları için 

önemlidir. Aracılık etkisinde risk bir özelliği etkiliyor onun aracılığı ile çocuğun gelişimini etkiliyor 

olabilir. Örneğin etkili ebeveynlik bazı riskierin etkisi, etkili ebeveynlikle azaltılabilir. Bu tür aracılık 

ilişkileri dikkate alınarak planlanan müdahalelerde de aracı değişkenler hedeflenerek riskin etkisi 

azaltılması mümkün olmaktadır (Masten, 2001). 

Bazen yeterlilik ile özelliğin ilişkili olması durumunda, bu özelliğin koruyucu faktör olarak 

adlandırılmasına yol açabilmektedir. Ancak düşük risk gruplarını analizlere katmadan ana etkileri 

enteraksiyon etkilerinden ayırt etmek olanaksızdır. Bu nedenle araştırmalarda bir düşük risk koşulu 

grubunun olması önemlidir (Masten, 1999). 

Masten ve ark. (1999) değişken odaklı modelle analiz edilen verileri yeniden kişi odaklı modelle 

analiz etmek için kesme noktaları kullanarak dört grup tanımlamışlardır. Düşük güçlükte yüksek 

yeterlilik (iyi) grubu, düşük güçlükte düşük yeterlilik (incinebilir) grubu, yüksek güçlükte yüksek 

yeterlilik (dayanıklı) grubu, yüksek güçlükte düşük yeterlilik (uyumsuz) grubu tanımlanarak bu 

gruplar karşılaştırılmıştır. Dayanıklı ve iyi grup benzer yeterlilik profilini (akademik, davranış, sosyal 

ve bitişsel alanlarda, ebeveynlik kalitesi ve pozitif benlik saygısı alanlarında) paylaşmışlardır. Bu 

özellikler açısından iki grup da uyumsuz gruptan faklılaşmaktadır. 

Masten (1999), dayanıklılık çalışmalarını iki döneme ayırmaktadır. İlk dönemdeki çalışmalarda 

koruyucu faktörlerin belirlendiğini kavramın karmaşıklığı ve çalışılma yöntemleri gibi konuların 

ineelendiğini belirtmektedir. İkinci dönemdeki çalışmacılar risk ve koruyucu faktörler konusunda 

elde dilen bilgilerle risk atında yaşayan çocuklarda dayanıklılığın gelişiminin sağlanıp 

sağlanamayacağı sorusu ile karşı karşıyadırlar. Yazar'a göre, ikinci dönemdeki çalışmaları iki konu 

etkilemektedir. İlki çocuk gelişimini etkileyen yoksulluk ve şiddet gibi acil sorunlara baş etme 

durumunda olma ve ikincisi de gelişimin, daha çok sistemli, çok faktörlü ve süreç yönelimli teori ve 

araştırmalar kapsamında incelenmesidir. Bu durumda ikinci dönemdeki çalışmalar için bazı 

önerilerin şunlar olabileceği belirtilmektedir. Normal örneklemlerde çok faktörlü boylamsal 

çalışmalar gelişimdeki ara yolların aniaşılmasına katkıda bulunacaktır. Riskler, bunların sonuçları ve 

koruyucu faktörler bir arada görüldüğü için bunların birarada incelenmesi önemlidir. Gelişim çok 

yönlü olduğuna göre müdahalelerin de çok sayıda risk ve koruyucu faktörü ve gelişimsel sistemi 

birarada içermesi önerilebilir. 

Sonuç olarak, dayanıklılık çalışmaları için gelişimsel bir perspektif gereklidir. Dayanıklılık 

kavramı, gelişimin çok yönlü doğasını kapsamaya aday görünmektedir. Masten tarafından da 

belirtildiği gibi çok sayıda riskin, yeterliliğin, ve koruyucu faktörlerin bir arada değerlendirildiği 

çalışmaların yapılması mümkündür ve bu çalışmalar oldukça önemlidir. 

Ülkemizde dayanıklılık konusunda yapılan birkaç tez çalışması bulunmaktadır. Bunlardan birisi 

sokakta yaşayan çocukların dayanıklılıkla ilişkili risk ve koruyucu faktörlerinin incelendiği çalışmadır 

(Eminağaoğlu, 2006). Diğeri ise yoksul çocuklarda akademik yeterliliğin incelendiği bir başka 

çalışmadır (Gizir, 2004). Ülkemizde bu kültüre özgü etkili risk ve koruyucu faktörlerin 

belirlenebilmesi için tek bir güçlük koşulu için yapılan çalışmalar da oldukça önemlidir ve bizim 

kültürümüzde risk ve koruyucu faktörlerin nasıl etkileşime girdiğini anlamamıza katkıda 

bulunacakları düşünülmektedir. 
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Bundan sonraki çalışmalarda gerçek yaşamdaki risk, yeterlilik ve özelliklerin nasıl etkileşime 

girdiğini anlamamız katkıda bulunacak birçok faktörün bir arada incelendiği müdahale çalışmalarına 

gereksinim vardır. Belki iki riskin birarada varolduğu bir durumda ortama eklenen bir özellik bireyin 

uyumunu arttınrken başka bir riskli ortamda uyurnun arttırılması konusunda etkili olmayacaktır. 

Dolayısıyla her değişkenin diğer değişkenlerle birlikte ve farklı risk alanlarında incelenmesi yararlı 

olacaktır. 

Masten ve Luthar ve arkadaşları tarafından da belirtildiği yüksek güçlük koşulunda yaşayan 

grubun düşük güçlük koşulunda yaşayanlardan daha düşük uyum puanınasahip olması riskin doğru 

bir biçimde ölçüldüğünü kanıtlamaktadır. Yüksek risk grubundaki yüksek uyum gösteren grubun 

uyum puanlarının yine aynı karşılaştırma grubuna uyum puanları açısından benzer olması bu 

grubun yeterliliğinin doğru biçimde değerlendirildiğini göstermektedir. 

Dayanıklılıkta önemli konulardan biri de hangi değişkenierin yeterlilik kriteri olarak 

belirleneceğidir. Bir çalışmada koruyucu faktör olan bir değişken başka bir çalışmada yeterlilik için 

kriter olarak kullanılabilmektedir. Bazen koruyucu faktör ve yeterlilik değişkeni çok ilişkili olabilirler 

ve sanki koruyucu faktörün yeterliliği, yeterlilik için seçilen kriterin de koruyucu faktör olabileceği 

düşünülebilmektedir. Örneğin depresyon ve benlik saygısı. Acaba hangisi yeterlilik hangisi koruyucu 

faktör olarak seçilmelidir. Burada karar verirken kullanılacak kriter şu olmalıdır: eğer değişken 

çalışmada incelenen risk ya da riskierin olumsuz gelişimsel sonucu olarak tanımlanmışsa yeterlilik 

değişkeni olabilir. Bu konudaki kuramiarın getirdiği açıklamalar önemlidir. Neden sonuç ilişkileri, 

gelişimsel süreçte önce oluşma vb. gibi kriterler dikkate alınarak yeterlilik değişkenleri belirlenebilir. 

Dayanıklılık riskierin ve güçlük yaşantılarının olumsuz etkilerini değiştirebilme, gelişimi olumlu 

yönde etkileyebilme konusundaki umut vericidir. Araştırmaların perspektifini gelişim olumsuz ya da 

zayıf yönlerini anlamaktan olumlu yönlerini anlamaya yönelttiği için insana bakışımızı da 

etkileyecektir. 
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Sosyal Baskmlik Yönelimi ile Etnik Önyarg1 Arasmdaki ilişki Üzerine Bir 

Değerlendirme 

Gözde KlRAL* 

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin sosyal baskınlık yönelimleri ile Türkiye'deki farklı etnik 

yapılara ilişkin önyargı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, 

etnik önyargı sosyal baskınlık kuramı temelinde ele alınmıştır. Etnik önyargıyı ölçmek amacıyla 

Bogardus'un 1928 yılında geliştirdiği ve Bikmen'in 1994 yılında uyarlamış olduğu Sosyal Mesafe 

Ölçeği ve Sidanius ve arkadaşları (1994) tarafından geliştirilmiş; Karaçanta (2002) tarafından 

Türkçe'ye kazandırılmış olan Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın 

beklentileri şunlardır: (1) Yüksek düzeydeki sosyal baskınlık yönelimi ile etnik önyargı düzeyi 

arasında pozitif yönde ilişki beklenmektedir. (2) Sosyal bilimler alanındaki üniversite 

öğrencilerinin sosyal baskınlık yönelimi ve etnik önyargı düzeylerinin fen bilimlerinde öğrenim 

görenlerden daha düşük olması beklenmektedir. (3) Erkek katılımcıların sosyal baskınlık yönelimi 

ve etnik önyargı düzeylerinin kadın katılımcılara oranla daha yüksek olması beklenmektedir. ( 4) 

Etnik gruplarla sosyal temas artışı ile sosyal baskınlık yönelimi ve sosyal mesafe arasında negatif 

yönde bir ilişki beklenmektedir. Bulgular, sosyal baskınlık yönelimi ile bazı etnik gruplara yönelik 

etnik önyargı arasında pozitif yönde ilişki olduğunu göstermiştir. Beklendiği gibi, fen bilimlerinde 

okuyan öğrencilerin sosyal baskınlık yönelimi ve etnik önyargı düzeylerinin sosyal bilimlerde 

okuyan öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Beklenilenin aksine, kadın katılımcıların 

bazı etnik gruplara ilişkin sosyal mesafe düzeylerinin erkek katılımcılardan daha fazla, sosyal 

temas düzeylerinin ise erkek katılımcılardan daha az olduğu gözlenmiştir. 

Sosyal baskınlık yönelimi bakımından iki grup arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Tüm etnik 

gruplarla temas arttıkça etnik önyargı düzeyinin de düştüğü görülmektedir. Ayrıca bazı etnik 

gruplara ilişkin sosyal temas ile sosyal baskınlık yönelimi arasında da negatif yönde ilişkiye 

rastlanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Sosyal baskınlık yönelimi, etnik önyargı, sosyal temas. 

Giriş 

Dünyanın hemen her yerinde, birçok sosyal grup; farklı nedenlerden dolayı olumsuz tutumlarla karşı 

karşıya kalmaktadır. "Öteki" nin varolma mücadelesi verdiği noktada "ben" onu saklamayı, farklı yollarla 

görmezden gelmeyi seçmiştir. Bu varolma ve yok sayma çatışması on yıllar boyunca çeşitli sosyal 

sorunlara yol açmıştır. XX. yy'ın Holocaust'a şahit olmasından bu yana sosyal bilimciler, bu hakim olma 

motivasyonunu ve olumsuz tutumların temelini anlamaya çalışmışlardır. 

Ülkemizin de birçok farklı etnik grubun bir arada bulunduğu bir coğrafya olması ve son dönemde 

görülen olumsuz olaylar, gruplar arası çatışmaların dinamiklerini anlamaya yönelik daha fazla çalışmaya 

gereksinim olduğuna işaret etmektedir. Bu araştırmada, etnik önyargı sosyal baskınlık kuramı temelinde 

ele alınacak ve üniversite öğrencilerinin Türkiye'deki çeşitli etnik yapılara ilişkin yönelimleri incelenmiştir. 

Daha önceki bir araştırmada (Bikmen, 1999), etnik önyargı sosyal kimlik çerçevesinde incelenmiştir; 

ancak sosyal baskınlık yönelimi ile etnik grupların, eşcinsellerin ve kadınların haklarına destek sağlama ve 

tolerans gibi değişkenler arasında negatif ilişki olduğunu gösteren çalışmalar (örn., Sidanius & Pratto, 

1999; Stones, 2006) dikkate alınarak sosyal baskınlık yöneliminin insan hakları ile olumsuz bir ilişkisi 

*Ankara Üniversitesi, Ankara. 
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olduğu düşünüldüğünde üniversitelerin de toplumun önemli bir parçası olmasından hareketle, üniversite 

öğrencilerinin sosyal baskınlık yönelimleri ile etnik önyargı düzeyleri hakkında bilgi edinmek anlamlı 

görünmektedir. 

' Sosyal baskınlık kuramı, artı-değer yaratan, tüm bilinen toplumların grup temelli sosyal hiyerarşilerden 

oluştuğu gözleminden yola çıkar (Pratto & Sidanius, 2003) ve kurama göre, grup çatışmasının ve 

baskısının çoğu biçimi, grup temelli sosyal hiyerarşileri oluşturmaya yönelik aynı temel eğilimin farklı 

göstergeleri olarak görülebilir (Sidanius & Pratto, 1999). 

Sidanius ve Pratto (1999), bu grup temelli hiyerarşileri üç başlıkta incelemişlerdir: (a) yaş sistemi; 

sosyal gücün yaş temelinde değişmesi, (b) toplumsal cinsiyet sistemi; erkeklerin ve kadınların farklı 

sosyal ve politik güçlere sahip olması ve (c) keyfi olarak yaratılmış sistem ise, klan, etnik, ulus, ırk, sosyal 

sınıf, mezhep, dini grup gibi özelliklere dayanan gruplardan oluşur. 

Sidanius ve Pratto'ya göre (1999), istikrarlı artı değer üreten bütün toplumlarda, keyfi olarak yaratılan 

sistemler bulunmaktadır ve bu tür sistemlerde bir grup diğerlerinden maddi ve politik olarak üstündür. 

Sosyal baskınlık kuramı, grup temelli sosyal hiyerarşilerin daha iyi tanımlandığı toplumlarda, altgruplar 

olumsuz sosyal değerlere tahammül etmeye zorlanırken, baskın grubun olumlu sosyal değerler 

konusundaki bu orantısızlıktan hoşnut olduğunu ileri sürer (Sidanius & Levin, 1998). 

Sosyal baskınlık kuramı, grup temelli bu hiyerarşilerin olumlanmasını ifade eden sosyal baskınlık 

yönelimi üzerinde temellenir. Sosyal baskınlık yönelimi, bireyin kendi grubunu diğer tüm gruplardan daha 

yüksek sosyal statüye sahip ve daha üstün olarak algılamaya ilişkin genel ve temel bir istek duymasıdır 

(Sidanius, Devereux & Pratto, 1992). SBY, insanların grup-temelli sosyal hiyerarşiyi ve "avantajlı" 

grupların "dezavantajlı" gruplar üzerindeki baskınlığını desteklemesi olarak tanımlanmakla birlikte; genel 

bir yönelim olarak, grup ayrımlarının belli bir sosyal bağlamda belirgin olmasıyla ilgilidir (Sidanius & 

Pratto, 1999). Örneğin; kadın ve erkekler arasındaki süregelen eşitsizlik de sosyal baskınlık kuramının 

açıklamaya çalıştığı konulardan biridir. Sosyal baskınlık kuramı çerçevesinde yapılan cinsiyete ilişkin 

çalışmalar, erkeklerin sosyal baskınlık yönelimlerinin kadınlara oranla daha fazla olduğunu göstermiştir 

(örn. Sidanius, Pratto & Mitchell, 1994; Levin, 2004). 

Sosyal baskınlık yönelimi, grup dışına yönelik saldırganlık ve baskınlığın ortaya çıkmasında etkili olan 

temel etmenlerden biridir (Karaçanta, 2002) ve bu yönelimin grup-temelli sosyal hiyerarşinin yoğunluğu 

ve doğası üzerinde yaygın bir etkisinin olduğu düşünülmektedir (Sidanius & Pratto, 1999). 

Sosyal baskınlık kuramına göre, farklı sosyal gruplar arasındaki çatışma ve ayrımcılık bütün 

toplumlarda benzer bir psikolojik art alana sahip olsa da bireyler sosyal baskınlık yönelimleri bakımından 

birbirlerinden farklılaşırlar (Sidanius & Pratto, 1999) ve dış gruba yönelik değerlendirmeler ve davranışlar, 

bireyin sosyal baskınlık yönelimi düzeyine göre değişir (Karaçanta, 2002). 

Fronzoi (2003), bir gruba karşı önyargısı olan bireyin, o grubun üyelerinin bireysel özelliklerini 

görmezden gelme ve onları gruba ilişkin olumsuz değerlendirmeler temelinde yargılama eğilimi 

göstereceğini ifade eder. Levin'e göre (2004), sosyal baskınlık yönelimi önyargının önemli bir 

yordayıcısıdır. Araştırmalar, yüksek düzeydeki sosyal baskınlık yöneliminin, genellikle güçlü ve geniş bir 

şekilde dış gruba duyulan antipati ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu göstermiştir (Henry, Sidanius, Levin & 

Pratto, 2005; Sidanius & Pratto, 1999). 

İnsanların kültürel olarak üstün olduklarına ilişkin inanışları, onların dış grupları uzak ya da daha yakın 

olarak sıralamaianna yol açabilir (Emmessik & Mackie, akt. Snellman & Ekehammar, 2005). Farklı 

topluluklardan insanlar kendilerini diğer gruplardan sosyal olarak uzak hissedebilirler ve sınırlı temas daha 

büyük önyargı oluşumuna hizmet edebilir (Jerabek & Man, 1994). 
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önceki çalışmalar etnik derecelendirme eğilimlerinin düşük statüdeki bir grupla etnik yapılar arası 

temasların statü kaybına yönelik korku ile bağlantılı olabileceğini (Hagendoorn v.d. ,1998, akt. Snellman 

& Ekehammar, 2005) ve bu eğilimler ile etnik önyargı ve sosyal baskınlık yönelimleri arasında önemli bir 

ilişki bulunduğunu göstermiştir (örn., Snellman & Ekehammar, 2005). 

Sosyal baskınlık yönelimi yüksek olan bireyler, hiyerarşinin daha düşük seviyesinde bulunan gruplara 

karşı empatik olmama, ırkçı ve önyargılı olma eğilimdedirler. Bu bakımdan, sosyal baskınlık yönelimi ve 

yetkeci kişilik arasında bir bağlantı kurulabilir (Karaçanta, 2002). Yapılan çalışmalar da sosyal baskınlık 

yönelimi ve yetkecilik arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu göstermiştir (Henry, Sidanius, Levin & 

Pratto, 2005). Rubinstein (1997), farklı fakültelerden öğrencilerle yaptığı bir çalışmada, sosyal bilimlerde 

okuyan öğrencilerin yetkecilik puanlarının teknik ve beşeri bilimlerde okuyaniara oranla daha düşük 

olduğunu bulmuştur. Buradan yola çıkılarak, bu araştırmada üniversite öğrencilerinin sosyal baskınlık 

yönelimi düzeyleri öğrenim görmekte oldukları bölümler bakımından da karşılaştırmalı olarak 

incelenmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, sosyal baskınlık yönelimi ile etnik önyargı ve diğer bazı değişkenler arasındaki 

ilişkiyi sınamaktır. Bu amaçlardan hareketle, araştırmanın beklentileri şunlardır: 

(1) Yüksek düzeydeki sosyal baskınlık yönelimi ile etnik önyargı düzeyi arasında pozitif ilişki 

beklenmektedir. 

(2) Sosyal bilimler alanındaki üniversite öğrencilerinin sosyal baskınlık yönelimi ve etnik önyargı 

düzeylerinin fen bilimlerinde öğrenim görenlerden daha düşük olması beklenmektedir. 

(3)Erkek katılımcıların sosyal baskınlık yönelimi ve etnik önyargı düzeylerinin kadın katılımcılara oranla 

daha yüksek olması beklenmektedir. 

Etnik gruplarla sosyal temas artışı ile sosyal baskınlık yönelimi ve sosyal mesafe arasında negatif 

yönde bir ilişki beklenmektedir. 

Yöntem 

Örnek/em 

Araştırmaya 124'ü kadın (% 50.4), 122'si erkek (% 49.6) olmak üzere, toplam 246 üniversite 

öğrencisi katılmıştır. Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim gören katılımcıların, 123'ü sosyal bilimlerde (%50), 

123'ü fen bilimlerinde (% SO) okumaktadır. Felsefe, sosyoloji, tarih, İngilizce öğretmenliği, edebiyat, 

psikoloji, sanat tarihi, sınıf öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrenciler sosyal bilimler; veterinerlik, 

kimya, fizik, tıp, biyoloji, matematik, bilgisayar programcılığı ve çeşitli mühendislik bölümlerinde okuyan 

öğrenciler ise fen bilimleri kapsamında değerlendirilmiştir. 

Kullamlan Araçlar 

Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için Demografik Bilgi Formu, sosyal 

baskınlık yönelimi düzeylerini belirlemek için SBY Ölçeği, etnik önyargı düzeylerini belirlemek için Sosyal 

Mesafe Ölçeği ve etnik gruplara ilişkin sosyal temas düzeylerini belirlemek için ise Sosyal Temas Ölçeği 

kullanılmıştır. 

Demografik Bilgi Formu: Bu formda yaş, cinsiyet, bölüm, sınıf, etnik kimlik, tercih edilen gazete adı, 

anne-babanın eğitim durumu ve mesleki bilgileri ile ekonomik düzeye ilişkin bilgileri öğrenmek amacıyla 

hazırlanmış sorular bulunmaktadır. 

'SC&Yal Baskınlık Yönelimi Ölçeği: Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği, Sidanius ve arkadaşları (1994) 

tarafından geliştirilmiş; Karaçanta (2002) tarafından Türkçe'ye kazandırılmıştır. Ölçek "çok yanlış" (1) ile 

"çok doğru" (7) arasında değişen Likert tipi 7 dereceli 16 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte 2., 4., 7., 9., 

20 



Sosyal Baskınlık Yönelimi ve Etnik Önyargı 

10., 12., 14. ve 15. maddeler tersine çevrilerek puanianmaktadır ve ölçekten alınacak en düşük puan 16 

ve en yüksek puan 112'dir. Ölçekten alınan puanın yüksek olması sosyal baskınlık yöneliminin yüksek 

olduğunu göstermektedir. Cronbach Alfa katsayısı .85, 

iki yarım güvenirliği . 79 ve test tekrar test güvenirliği .86'dır. Ölçeği n geçerliğine bakmak için madde 

test korelasyonları hesaplanmış; ayrıca t testi ve faktör analizi yapılmıştır. Yapılan madde test korelasyon 

analizi sonucunda 16 maddenin de homojenlik ve ayırt edicilik özelliklerine sahip olduğu bulunmuştur. En 

yüksek ve en düşük puan alan katılımcıların sosyal baskınlık yönelimi bakımından farklılaşma düzeylerine 

bakılmıştır. Karşılaştırma iki grubun ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır. Yapılan faktör analizi ise 

ölçeğin tek faktörlü olduğunu göstermiştir, sonuç ölçeğin özgün form ile tutarlıdır (Karaçanta, 2002). 

Sosyal Mesafe Ölceği: Araştırmada etnik önyargıyı ölçmek amacıyla Bogardus'un 1928 yılında 

geliştirdiği ve Bikmen'in 1994 yılında uyarlamış olduğu Sosyal Mesafe Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, ülkede 

istememe; vatandaşlık haklarını kabul etme; aynı işyerinde çalışma; aynı sınıfta okuma; komşu olma; 

yakın arkadaş olma; akrabalarının evlenmesini kabul etme; evlenmeyi kabul etme ile ilgili ifadeler içeren 

8 adımdan oluşmaktadır. Örneğin; katılımcı hedef grubun bir üyesiyle evlenebileceği ifadesini işaretiemiş 

ise bu grup için sosyal mesafe puanı 1; yakın arkadaş olabileceğini işaretiemiş ise sosyal mesafe puanı 6; 

ülkesinde istemediği ifadesini işaretiemiş ise sosyal mesafe puanı 8 olur, yani; sosyar mesafe puanı 

katılımcının her grup için işaretiediği ifadenin değerine eşittir. 

Sosyal Temas Ölçeği: Ölçek; "X etnik gruptan bir komşunuz oldu mu (var mı)?", "X etnik gruptan 

yakın bir arkadaşınız oldu mu (var mı)?" gibi 6 sorudan oluşmaktadır ve sosyal temas puanı her grup için 

ayrı ayrı toplanarak h€saplanmaktadır (Bikmen, 1994). 

İşlem 

Araştırma gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara kampüs içindeki alanlarda 

ulaşılmış, araştırmanın amacı hakkında ön bilgi verildikten sonra katılmak isteyip istemedikleri 

sorulmuştur. Uygulayıcı, anket sırasında sorusu olan katılımcılara gerektiğinde açıklamada bulunmuştur. 

Anketin tamamlanması ortalama 20 dakika sürmüştür. 

Bulgular 

Sosyal Mesafe Ölçeği'nden Elde Edilen Puaniara ilişkin Bulgular 

Çizelge 1'de her etnik grup için elde edilen sosyal mesafe puanlarının ortalamaları bulunmaktadır. 

Görüldüğü gibi, en yüksek sosyal mesafe puanları sırasıyla Ermeni'ler (4.36), Kürt'ler (4.08), Yahudi'ler 

(3.97), Çingene'ler (3.82) ve Rum'lar (3.76) için elde edilmiştir. 

Çizelge 2'de katılımcıların, her etnik grup için Sosyal Mesafe Ölçeği'ndeki maddeleri seçme yüzdeleri 

görülmektedir. "Üikemde istemiyorum." maddesinin en fazla Ermeni'ler (%35.8) ve Kürt'ler (%33.3) için; 

"Evlenebilirim." maddesinin ise en fazla Türk'ler (%95. 7), Çerkez'ler (%60. 1) ve Laz'lar (54. 7) için tercih 

edildiği görülmektedir. 

Korelasyon Bulgulan 

Çizelge 3'te görüldüğü gibi, SMÖ ile BYÖ'den Çerkez'ler (r= .146, p<0.05), Ermeni'ler (r= .137, 

p<0.05), Laz'lar (r= .138, p<0.05) ve Kürt'ler (r= . 161, p<0.05) için elde edilen toplam puanlar arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Çizelge 3'ten de anlaşıldığı gibi, her etnik grup için elde edilen STÖ ve SMÖ toplam puanları arasında 

negatif yönde anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. 
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Son olarak, STÖ ve SBYÖ'den Ermeni'ler (r= -.126, p<O.OS) ve Laz'lar (r= -.169, p<O.Ol) için elde 

edilen toplam puanlar arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. 

Çizelge 1. 

Sosyal Mesafe Puanlarmm Ortalama/an. 

Ortalama s.s. 
Rumlar 3.76 3.37 

Yahudiler 3.97 3.49 

Türkler 1.12 0.64 

Çerkezler 1.96 1.60 

Ermeniler 4.36 3.04 

Çingeneler 3.82 2.65 

Lazlar 2.08 1.69 

Kürtler 4.08 3.04 
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Çizelge 2. 

Kati!Jmolann Her Etnik Grup İçin Ölçek Maddelerini Seçme Yüzde/eri. 

Evlilik yoluyla Ülkeden 
Evlenme Yakın arkadaş Komşu Sınıf arkadaşı İş arkadaşı Vatandaşlık 

akrabalık dışlama 

Rumlar 36.0 11.7 13.6 7.5 2.3 3.3 1.4 23.8 

Yahudiler 34.0 10.7 11.2 9.7 4.9 1.5 1.5 26.2 

Türkler 95.7 1.3 0.9 0.9 0.9 - 0.4 

Çerkezler 60.1 15.7 8.1 8.1 2.7 0.9 2.7 1.3 

Ermeniler 31.6 8.8 9.8 5.1 5.1 1.4 2.3 35.8 

Çingeneler 27.7 12.9 14.4 9.9 6.9 3.5 4.0 20.3 

Lazlar 54.7 21.8 7.6 6.7 2.7 0.9 4.4 1.3 

Kürtler 33.8 10.8 11.7 3.0 4.3 1.3 1.3 33.3 
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Çizelge 3. 

Sosyal Baskmlik Yönelimi Ölçeği, Sosyal Mesafe Ölçeği ve Sosyal Temas Ölçeği Puanlan Arasmdaki 

Korelasyonlar. 

Rum 

Yahudi 

Türk 

Çerkez 

Ermeni 

Çingene 

Laz 

Kürt 

*p<0.05 **p<0.01 

Mesafe*SBY 

.146* 

.137* 

.138* 

.161 * 

Gruplar Aras1 KarşJiaştJrmalara İlişkin Bulgular 

Ortalamalar arasında anlamlı farkların bulunup 

Temas*Mesafe Temas*SBY 

-.146* 

-.237** 

-.244** 

-.312** 

-.384** -. 126* 

-.296** 

-.349** -.169** 

-.499** 

bulunmadığını belirlemek amacı ile verilere 2 

(Cinsiyet)x 2 (Bölüm) faktörlü çok yönlü varyans analizi (MANOVA) uygulanmıştır. Aralarında anlamlı fark 

bulunan ortalamalar Çizelge 4'te verilmiştir. 

Çizelge 4. 

Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. 

Cinsiyet Bölüm Ortalama Std. Sap. N 

sosbil 1,1860 ,6988 43 

kadın fenbil 1,0000 ,0000 42 

Total 1,0941 ,5029 85 

sosbil 1,0000 ,0000 46 

TÜRK erkek fenbil 1,0889 ,4682 45 

Total 1,0440 ,3304 91 

sosbil 1,0899 ,4918 89 

Toplam fenbil 1,0460 ,3378 87 

Total 1,0682 ,4221 176 

sosbil 3,7674 2,9587 43 

kadın fenbil 4,7381 2,7767 42 

Total 4,2471 2,8946 85 

sosbil 2,7609 2,6007 46 

ERMENİ erkek fenbil 4,0000 3,1334 45 

Total 3,3736 2,9274 91 

sosbil 3,2472 2,8094 89 

Toplam fenbil 4,3563 2,9727 87 

Total 3,7955 2,9361 176 
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Cinsiyet Bölüm Ortalama Std. Sap. N 

sosbil 2,9302 2,3744 43 

kadın fenbil 4,1905 2,4016 42 

Total 3,5529 2,4568 85 

sosbil 2,7826 2,1178 46 

ÇINGENE erkek fenbil 4,1556 2,8281 45 

Total 3,4615 2,5747 91 

sosbil 2,8539 2,2338 89 

Toplam fenbil 4,1724 2,6157 87 

Total 3,5057 2,5117 176 

sosbil 3,2093 2,8914 43 

kadın fenbil 4,4048 2,8717 42 

Total 3,8000 2,9269 85 

sosbil 2,4783 2,3920 46 

KÜRT erkek fenbil 3,8000 2,9588 45 

Total 3,1319 2,7536 91 

sosbil 2,8315 2,6553 89 

Toplam fenbil 4,0920 2,9160 87 

Total 3,4545 2,8502 176 

sosbil ,3256 ,7145 43 

kadın fenbil ,2381 ,4844 42 

Total ,2824 ,6097 85 

sosbil ,8043 1,4548 46 

TRUM erkek fenbil ,6444 1,1708 45 

Total ,7253 1,3171 91 

sosbil ,5730 1,1764 89 

Toplam fenbil ,4483 ,9246 87 

Total ,5114 1,0582 176 

sosbil ,7674 1,2505 43 

kadın fenbil ,2619 ,5868 42 

Total ,5176 1,0073 85 

sosbil ,8261 1,2348 46 

TÇINGENE erkek fenbil ,8889 1,3521 45 

Total ,8571 1,2873 91 

sosbil ,7978 1,2356 89 

Toplam fenbil ,5862 1,0949 87 

Total ,6932 1,1697 176 
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Cinsiyet Bölüm Ortalama Std. Sap. N 

sesbil 2,6744 1,6435 43 

kadın fenbil 2A048 1,7258 42 

Total 2,5412 1,6801 85 

sesbil 3,6522 1,8162 46 

TKÜRT erkek fenbil 3,0444 1J704 45 

Total 3,3516 1,8097 91 

sesbil 3,1798 1J937 89 

Toplam fenbil 2,7356 1J683 87 

Total 2,9602 1J900 176 

sesbil 43,3953 16,2966 43 

kadın fenbil 46J381 13,6776 42 

Total 45,0471 15,0641 85 

sesbil 45,5435 14J478 46 

SBYTOP erkek fenbil 53,8000 21,0288 45 

Total 49,6264 18A978 91 

sesbil 44,5056 15A641 89 

Toplam fenbil 50,3908 18,1116 87 

Total 47A148 ı 7,0342 176 

Ölçek puaniarına uygulanan çok yönlü varyans analizi (MANOVA) sonuçları Çizelge 5'te verilmiştir. 

Çizelge 5'ten de anlaşıldığı gibi SMÖ' den Ermeni'ler için elde edilen toplam puan cinsiyete göre 

değişmektedir (F1_172= 4,050; p<0.05). Kadınların toplam puanları (X= 4,25; SS= 2,89), erkeklerden 

(X= 3,37; SS= 2,93) yüksektir. STÖ'den Rum'lar (F1_172= 7,933; p<0.05), Çingene'ler (F1_172= 3,881, 

p<0.05) ve Kürt'ler (F1-172= 9A72; p<0.05) için elde edilen toplam puanların da cinsiyete göre değiştiği 

görülmektedir. Erkek katılımcıların (ortalamalar sırasıyla, X= .72, X= 3,35, X= .86; standart 

sapmalar sırasıyla, SS= 1,31, SS= 1,81, SS= 1.29) Rum'lar, Kürt'ler ve Çingene'ler için STÖ'den aldığı 

toplamlar puanlar kadınlardan (ortalamalar sırasıyla, X= .28, X =2,54, X= .52; standart sapmalar 

sırasıyla, SS= .61, SS= 1,68, SS= 1.01) daha yüksektir 

Katılımcıların SMÖ' den Ermeni'ler (F1_172= 6,497; p<0.05) için aldıkları toplam puan ile STÖ'den, 

Çingene'ler (F1_172= 12J57; p<0.05) ve Kürt'ler (F1_172= 8,989; p<0.05) için aldıkları toplam puanların 

bölüme göre değiştiği görülmektedir. Ayrıca katılımcıların SBYÖ' den aldıkları toplam puan da bölüme 

göre değişmektedir (F1_172= 5,289; p<0.05). Fen bilimlerinde okuyan katılımcıların (ortalamalar sırasıyla, 

X= 4.36, X= .59, X= 2.74, X= 50.39; standart sapmalar sırasıyla, SS= 2.97, SS= 1.09, SS= 1.77, 

SS= 18. 11) sözü edilen ölçeklerden aldıkları toplam puanların sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerden 

(ortalamalar sırasıyla, X= 3.25, X= .80, X= 3.18, X= 44.50; standart sapmalar sırasıyla, SS= 2.60, 

SS= 1.24, SS= 1.80, SS= 15.46) daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların SMÖ' den Türk'ler için aldıkları toplam puan cinsiyet ve bölüm ortak etkisine göre 

farklılaşmaktadır (F1_172= 4J36; p<0.05). Tukey Kramer testi kullanılarak yapılan gruplar arası 

karşılaştırmada sosyal bilimlerde okuyan kız öğrencilerin (X = 1. 19, SS= . 70), hem sosyal bilimlerde 

okuyan erkek öğrencilerden (X = 1.00, SS= 0.00, q= 3.8) hem de fen bilimlerinde okuyan kız 

öğrencilerden (X= 1.00, SS= 0.00, q= 3.8) daha yüksek düzeyde SMÖ puanına sahip oldukları 

bulunmuştur. 
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Çizelge S. 

GruplarArast Karştlaşttrmalara İlişkin Bulgular. 

Değişim kaynağı: cinsiyet (1-172) 

Kareler Ortalama 
Eta2 

Değişkenler F 
Toplamı Kare 

Rum 1,0S6 1,0S6 088 ,001 

Yahudi 23,210 23,210 1,89S ,011 

Türk ,104 ,104 ,S91 ,003 

Çerkez 2,480 2,480 ,984 ,006 

Ermeni 33,439 33,439 *4,0SO ,023 

Çingene ,366 ,366 ,061 ,000 

Laz ,683 ,683 ,306 ,002 

Kürt 19,603 19,603 2,S31 ,01S 

Trum 8,607 8,607 *7,933 ,044 

Tyahudi 3,368 3,368 2,666 ,01S 

Ttürk 7,81S 7,81S 3,719 ,021 

Tçerkez ,2S3 ,2S3 ,080 ,000 

Termen i ,409 ,409 ,342 ,002 

Tçingene S,164 S,164 *3,881 ,022 

Tl az 1,916 1,916 ,630 ,004 

Tkürt 28,740 28,740 *9,472 ,OS2 

SBYTOP 931,867 931,867 3,334 ,019 

Değişim kaynağı: bölüm (1-172) 

Kareler 
Eta2 Değişkenler Ortalama Kare F 

Toplamı 

Rum 1,03S 1,03S ,086 ,001 

Yahudi ,807 ,807 ,066 ,000 

Türk ,104 ,104 ,S91 ,003 

Çerkez ,49S ,49S ,196 ,001 

Ermeni S3,64S S3,64S *6,497 ,036 

Çingene 76,172 76,172 *12,7S7 ,069 

Laz S,SS3 S,SS3 2,491 ,014 

Kürt 69,609 69,609 *8,989 ,oso 
Trum ,672 ,672 ,620 ,004 

Tyahudi ,789 ,789 ,624 ,004 

Ttürk 7,324 7,324 3,486 ,020 

Tçerkez 3,263 3,263 1,028 ,006 

Termeni ,414 ,414 ,346 ,002 

Tçingene 2,1S3 2,1S3 1,618 ,009 

Tl az 1,318 1,318 ,433 ,003 

Tkürt 8,4S7 8,4S7 2,787 ,016 

SBYTOP 1478,061 1478,061 *S,289 ,030 
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Değişim kaynağı: cinsiyet-bölüm (1-172) 

Kareler Ortalama 
Eta2 

Değişkenler F 
Toplamı Kare 

Rum ,870 ,870 ,073 ,000 

Yahudi 26,136 26,136 2,134 ,012 

Türk ,830 ,830 *4,736 ,027 

Çerkez ,806 ,806 ,320 ,002 

Ermeni ,792 ,792 ,096 ,001 

Çingene ,140 ,140 ,023 ,000 

Laz ,968 ,968 ,434 ,003 

Kürt ,175 ,175 ,023 ,000 

Trum 0.05761 0.05761 ,053 ,000 

Tyahudi 0.0469 0.0469 ,037 ,000 

Ttürk 5,739 5,739 2,731 ,016 

Tçerkez 1,321 1,321 ,416 ,002 

Termeni ,524 ,524 ,438 ,003 

Tçingene 3,549 3,549 2,667 ,015 

Tl az 4,862 4,862 1,598 ,009 

Tkürt 1,256 1,256 ,414 ,002 

SBYTOP 265,254 265,254 ,949 ,005 

*P<0.05 

Tartışma 

Amaç kısmında da belirtildiği gibi bu araştırmada sosyal bilimler ve fen bilimlerinde okuyan kız ve 

erkek öğrenciler sosyal baskınlık yönelimi ile etnik önyargı düzeyleri bakımından incelenmiştir. 

Araştırmada sosyal baskınlık yönelimi ve etnik önyargı arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu 

düşünülmüştür. Örneklemin tümü göz önüne alındığında sosyal baskınlık yönelimi ile Ermeni, Kürt, Laz ve 

Çerkez'lere yönelik önyargı arasında anlamlı ilişki olduğu görülmektedir (Bkz. Çizelge 1). Bu bulgu, 

Levin'in (2004) sosyal baskınlık yöneliminin önyargının önemli bir yordayıcısı olduğu görüşüyle tutarlıdır. 

Sosyal baskınlık yönelimi ve etnik önyargı düzeyinin bölümlere göre farklılık gösterip göstermediğine 

bakıldığında, beklendiği gibi sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerin sosyal baskınlık yönelimi düzeyinin fen 

bilimlerinde okuyan öğrencilere oranla daha düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca Ermeni, Çingene ve 

Kürt'lere yönelik önyargı düzeyi de bölümlere göre farklılık göstermektedir. Fen bilimlerinde okuyan 

öğrencilerin bu gruplara yönelik önyargı düzeyleri, sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerden daha yüksektir 

(Bkz. Çizelge 2). Bu bulgular, Rubinstein'ın (1997) çalışmasındaki sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerin 

yetkecilik puanlarının teknik ve beşeri bilimlerde okuyaniara oranla daha düşük olduğu bulgusu ile 

benzerdir. Bulgular ayrıca yetkecilik ile ilgili olarak Türkiye'de yapılan bazı çalışmalarla da benzerlik 

göstermektedir (örn., Hasta, Çelik & Çimen, 2007). 

Sosyal baskınlık yönelimi düzeyi bakımından kadınlar ve erkekler arasında fark görülmemektedir. 

Önceki araştırmalara göre erkeklerin sosyal baskınlık yönelimi düzeyleri kadınlarınkinden tutarlı olarak 

yüksektir (örn. Sidanius, Pratto & Mitchell, 1994; Levin, 2004). Bu açıdan bakıldığında durum şaşırtıcı 

olmakla birlikte, bulgular Türkiye'de sosyal baskınlık yönelimi ile ilişkili olduğu düşünülen yetkecilik ile 

ilgili olarak yapılan diğer araştırma sonuçlarıyla tutarlıdır (örn., Hasta, Çelik & Çimen, 2007). 
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Etnik önyargı ve sosyal temas arasındaki ilişkiye bakıldığında katılımcıların tüm etnik gruplar için 

sosyal mesafe ölçeğinden aldıkları puanlar ile sosyal temas ölçeğinden aldıkları puanlar arasında negatif 

bir ilişki bulunduğu görülmektedir (Bkz. Çizelge 1). Yani sosyal temas arttıkça etnik önyargı düzeyi 

düşmektedir. Bu bulgu Bikmen'in (1999) çalışmasında elde ettiği sonuçlarla tutarlıdır. 

Kadınların Ermeni'ler için elde ettiği sosyal mesafe puanlarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Ayrıca erkeklerin, yaşamlarında Rum'lar, Çingene'ler ve Kürt'lerle kadınlara oranla daha 

fazla temasta bulundukları sonucuna ulaşılmıştır (Bkz. Çizelge 2). Bu durum kültürel etmenler ile ilişkili 

olabilir. Bikmen' in (1999) araştırması ülkemizde gayri Müslimlere yönelik önyargıda, kişinin dini 

kimliğiyle kendini ne kadar tanımladığının belirleyici olabileceğini göstermiştir. Bilindiği gibi, İslam dininde 

kadınların toplumdaki rolleri erkeklerden daha katıdır; örneğin, Ermeni'lerin gayri Müslim olmasından 

hareketle bu durum Bikmen'in (1999) araştırmasındaki bulgularla ilişkili olabilir. Ülkemizde, kadın ve 

erkeklerin önyargı ile ilişkili olduğu düşünülen değişkenlere ilişkin farklılık ve benzerlikleri hakkında bilgi 

sağlayacak daha fazla çalışmaya gereksinim duyulmaktadır. 

Araştırmanın bulgularına bakıldığında, yüksek düzeyde sosyal baskınlık yöneliminin bazı etnik gruplara 

yönelik önyargı ile ilişkili olarak bulunması, sosyal baskınlık yönelimi ve 

önyargı arasındaki ilişkinin sınanması bakımından önemli görünmektedir. Ayrıca elde edilen sonuçların 

önceki çalışmalarla tutarlılık göstermesinin bu araştırmalara destek sağlaması 

bakımından da önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma sırasında etnik önyargıyı ölçmek amacıyla 

kullanılan sosyal mesafe ölçeğinin önyargıyı açık bir şekilde ölçmesi nedeniyle farklı örneklemlerde 

araştırmaya sınırlılıklar getireceği düşünülmekle birlikte, bu gibi çalışmaların farklı örneklemlerle 

yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. 
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X ve V Kuşaklannın Kimlik Alg1lan ve Kendini Kurgulama Düzeyleri 

Aç1smdan Karşllaşt1nlmas1 

Umut ŞAH* 

İnsanların kendi kimlikleri hakkındaki algıları, sosyal psikoloji alanındaki ilgi çekici 

konulardan biridir. Hepimiz, benliğimize ilişkin öznel bir bütünlük, tutarlılık ve süreklilik 

duygusu geliştirmeye ve bu doğrultuda "Ben kimim?" sorusuna cevap bulmaya çalışırız. 

İşte kimlik, bu sürecin ürünü olarak çıkar karşımıza. 

Kendini kurgulama ise bireylerin kendilik-sunumlarını, ifade edici davranışlarını ve sözsüz 

iletişim biçimlerini kurgulama ve kontrol etme yetenekleri olarak tanımlanmaktadır. 

Kavram, bireylerin davranışlarını sosyal ortamların gereklerine göre düzenleyerek 

başkalarının kendileri hakkında oluşturdukları izlenimleri denetleme eğilimlerine işaret 

etmek için kullanılmaktadır. 

Literatürde, kendini kurgulama davranışı ile sosyal kimlik arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu gösteren çok sayıda araştırma vardır. Bu çalışmada ise kimlik algısı ile kendini 

kurgulama davranışı arasında görülen bu ilişkinin, X (1976 öncesi doğanlar) ve Y (1976 

sonrası doğanlar) kuşakları arasında farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında toplam 200 katılımcıdan veri toplanmıştır. 

Katılımcılara, Kimlik Ölçeği ve Kendini Kurgulama Ölçeği verilmiştir. Verilerin son kısmı 

toplanma aşamasındadır. Elde edilen veriler, uygun istatistiksel tekniklerle analiz edilecek 

ve bulgular ilgili literatür ışığında tartışılacaktır. 

Giriş 

İnsanların kendi kimlikleri hakkındaki algıları, sosyal psikoloji alanındaki ilgi çekici konulardan 

biridir. Birçok araştırmacı, kimliğin farklı yönlerine (sosyal, kişisel, kolektif) ve başka değişkenlerle 

olan ilişkilerine yönelik çalışmalar yapmışlardır (Tajfel, 1974, 1982; Knippenberg ve Oers, 1984; 

Lamphere ve Leary, 1990; Berzonsky, 1994; Penner ve Wymer, 1983; Bagby ve Rector, 1992; 

Coşkun, 2006; McKillop, Berzonsky ve Schlenker, 1992; Miller ve Thayer, 1988). Bu araştırmada 

da kimlik algısı ile kendini kurgulama davranışı arasındaki ilişki, kuşaklar-arası farklar (X ve Y 

kuşakları) bağlamında ele alınmaktadır. 

Kimlik 

Kimliği tanımiayabilmek için, öncelikle benlik kavrarnma bir göz atmamız gerekmektedir. Benlik, 

sosyal uyaranları yapılandırmada ve davranışlarımızı buna uygun olarak düzenlernede iş gören 

bilişsel bir yapı olarak tanımlanmaktadır (Arkonaç, 1987). Hepimiz, benliğimize ilişkin öznel bir 

bütünlük, tutarlılık ve süreklilik duygusu geliştirmeye ve bu doğrultuda "Ben kimim?" sorusuna 

cevap bulmaya çalışırız. İşte kimlik, bu sürecin ürünü olarak çıkar karşımıza. Kimlik, 'kişisel kimlik' 

ve 'sosyal kimlik' olmak üzere iki alt yapıdan oluşmaktadır. Bedensel duyumlar, beden imajı, anılar, 

amaçlar, yaşantılar, değerler, düşünceler ve duygular gibi bireye özgü özellikler kişisel kimlik içinde 

yer almaktayken; cinsiyet, etnik köken, yaş, statü, aidiyet duygusu, beğenilme, ün, başkalarının 

* Ankara Üniversitesi, Ankara. 
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bize ne gözle baktığına ilişkin inançlarımız gibi toplumsal özellikler ise sosyal kimlik içinde yer alırlar 

(Coşkun, 2004; Budak, 2003). Böylece bu iki kimlik sistemi, karşılıklı etkileşim ile benliğin 

bütününü oluştururlar (Arkonaç, 1987). 

Turner'a (1982) göre, girilen farklı ortamlar değişik benlik kavramlarını ön plana çıkartır. 

Örneğin, farklı milliyetlerden olan iki arkadaşın günlük sosyal ilişkilerine, onların kişisel kimlikleri 

hakimdir. Ama bu iki kişinin milliyetlerinin ön plana çıktığı sosyal bir ortamda ise artık davranışlarını 

düzenleyen onların sosyal kimlikleridir (Akt. Arkonaç, 1987). Buna göre, 'sosyal kimlik kuramı', 

bireysel kimliğimizin yanı sıra sosyal kimliğimizin de öz-kavramımızın önemli bir bileşeni olduğunu 

öne sürer (Tajfel ve Turner, 1979; Turner, 1987; akt. Coşkun, 2004). Tajfel'e göre (1974), sosyal 

kimlik, bireyin bir gruba (ya da gruplara) ilişkin aitlik bilgisinden ve bu aitliğe atfettiği değerden 

elde ettiği öz-kavramının önemli bir parçasıdır. Kuram, kişisel kimlikten ayrı olarak, bireyin ait 

olduğu gruplar aracılığıyla kimlik oluşturmanın önemini vurgulamaktadır. Sosyal kimliğimiz, sosyal 

açıdan bizim 'ne olduğumuzu' ve 'nerede olduğumuzu' gösterir (Franzoi, 2003). Böylece, bir kişinin 

sosyal kimliği, kişinin kendi gruplarından ve diğerlerinden oluşan sosyal çevresini nasıl bir sosyal 

sınıflandırmaya tabi tuttuğundan etkilenmektedir (Tajfel, 1974). Temel olarak, sosyal kimlik 

kuramı, bireylerin davranışlarının sadece kendileri hakkında oluşturdukları algıları tarafından değil, 

aynı zamanda özdeşim kurdukları veya ait olduklarını hissettikleri sosyal grupların davranış 

örüntüleri ve normları tarafından da etkilendiğini söylemektedir (Tajfel, 1974; Coşkun, 2004; 

Bagby ve Rector, 1992). 

Yukarıdaki bilgilerle paralel olarak McKillop, Berzonsky ve Schlenker (1992), bazı insanların 

kendilik-sunumlarının (self-presentation), diğerleriyle karşılaştırıldığında dış etkilere daha açık 

olduklarını söylemektedirler ve bireylerdeki bu farklılığı sosyal kimlik kuramı çerçevesinde 

açıklamaktadırlar. Cheek ve Briggs de (1982) bu farklılığın, kimlikleri içsel ve kişisel deneyim 

kaynaklarına (kişisel kimlik) temellenen bireylerle, kimlikleri dışsal ve sosyal kaynaklı olanlar 

(sosyal kimlik) arasında görüldüğünü söylemektedirler. Buna göre, araştırmacılar, kimliğin kişisel 

kaynaklarını inançlar, değerler, yetenekler ve duyguları içeren bireye 'ait' özellikler olarak 

tanımlamakta; kimliğin sosyal kaynaklarını ise -kişinin sosyal rollerini ve diğerleriyle ilişkilerini 

içeren- sosyal katılım ve grup üyelikleri ile tanımlanan özellikler olarak açıklamaktadırlar. Bununla 

birlikte, Cheek ve Briggs (1982), kimliğin bir üçüncü bileşenini de tanımlamaktadırlar; kolektif 

kimlik. Bu kimlik, bireyin ailesi, toplumu, ülkesi ve dini gibi kendisi için önemli kişi ve referans 

gruplarına ilişkin standartlarını, duygularını ve beklentilerini içermektedir. Kimliğin bu üç farklı 

yönünün bir dereceye kadar tüm bireylerde görülmesinin yanı sıra, araştırmalar bu kimlik 

bileşenlerinin belirginliği, genişliği, karmaşıklığı ve bütünlüğü açısından bireyler arasında farklılıklar 

olduğunu göstermektedir (Cheek, 1989; akt. Berzonsky, 1994; Triandis, 1989). 

Bireylerin kendilik sunumları da kimliğe ilişkin bu bireysel farklılıklardan etkilenmektedir. Sosyal 

kimliği yüksek bireylerin, kendilik-sunumlarının dış kaynaklardan etkilenmeleri -düşük düzeyde 

sosyal kimlik algısına sahip olanlara göre- daha olasıdır (McKillop ve ark., 1992). Araştırmalar, bu 

kişilerin, sosyal olarak bağımlı ve diğerleri tarafından nasıl görüldükleri ile daha fazla ilgili 

olduklarını göstermektedir (Cheek, 1989; Hogan & Cheek, 1983; akt. McKillop ve ark., 1992; 

Leary, Wheeler, & Jenkins, 1986). Buna göre, yüksek sosyal kimliğe sahip olan kişiler, sosyal 

kimliği düşük olanlarla karşılaştırıldığında, daha kolay bir şekilde diğerlerinden etkilenirler, 

toplumsal tepkilere ilişkin farkındalıkları daha yüksektir ve bu nedenle sosyal standartları 
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çiğnediklerinde daha fazla utanç duygusu bildirirler ve kişisel ödüllerden çok sosyal ödüller sağlayan 

meslekleri ve habileri tercih etme eğilimindedirler. 

Böylece, kimlikleri özellikle sosyal kaynaklara -yani ait oldukları gruplara ve diğer toplumsal 

özelliklere- dayalı olan bireylerle, kimlikleri kişisel kaynaklı -kendimiz hakkındaki algılarımıza ve 

düşünce, duygu, beden imajı gibi özellikler- olan bireyler arasındaki bu farklılık, kendilik

sunumlarını olduğu kadar bireylerin kendini kurgulama davranışlarını da etkilemektedir (Lamphere 

ve Leary, 1990; Miller ve Thayer, 1988; Penner ve Wymer, 1983). Sosyal ve kişisel. kimlik ile 

kendini kurgulama arasında görülen bu ilişki, bu araştırmanın da temel inceleme konusudur. 

Kendini Kurgulama 

Birçok yazarın aktardığı gibi, kendini kurgu/ama, Snyder (1974, 1979, 1982) tarafından, bireyin 

kendilik-sunumunu, ifade edici davranışlarını ve sözsüz iletişim biçimlerini kurgulama ve kontrol 

etme yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Snyder, Gangestad ve Simpson, 1983; Giray ve Ergin, 

2006; Miller ve Thayer, 1988; Kumru ve Thompson, 2003; Lamphere ve Leary, 1990). Kavram, 

bireylerin davranışlarını sosyal ortamların gereklerine göre düzenleyerek başkalarının kendileri 

hakkında oluşturdukları izlenimleri denetleme eğilimlerine işaret etmek için kullanılmaktadır. Miller 

ve Cardy (2000) de, kendini kurgulama davranışını, bireylerin kendilerini farklı sosyal ortamların 

taleplerine uyarlamaları olarak tanımlamışlardır (Akt. Giray ve Ergin). Sonuçta, bu tanımiara paralel 

olarak, kendini kurgulama davranışı; sosyal ortamlardaki ipuçlarına duyarlı olma, ortamın 

taleplerini iyi anlama ve bu taleplere kendilik sunumunu adapte etme olarak tanımlanabilir (Giray 

ve Ergin, 2006; Miller ve Thayer, 1988; Kumru ve Thompson, 2003). Örneğin, bu kişiler, eğlenceli 

arkadaşları ile birlikte bir komedi filmi izlerken, yalnız sevrettikleri duruma göre daha fazla gülme 

eğilimi içinde olabilirler. 

Snyder'a (1974) göre, kendini kurgulama üç önemli özelliğe sahiptir: sosyal uygunluk için ilgi, 

sosyal ipuçlarına duyarlı olma ve kişinin sosyal ipuçlarına cevap verme esnasında davranışlarını 

kontrol etme yeteneği (Akt. Giray ve Ergin, 2006). Bireyler kendini kurgulama düzeyleri açısından 

farklılık göstermektedirler: kendini kurgulama düzeyi yüksek bireyler, ifade edici davranışlarını 

kurgulama ve kontrol etmede daha başarılı iken; kendini kurgulama düzeyi düşük olanlar, sosyal 

uygunluğa ve ipuçlarına göre davranış sergileme konusunda daha az isteklidirler. Yine, kendini 

kurgulama düzeyi yüksek bireyler sosyal ve kişilerarası ipuçlarına daha duyarlı olmakta, sosyal 

onay ve başkalarının üzerinde bıraktıkları izlenimlerle daha fazla ilgilenmekte ve buna bağlı olarak 

da sosyal ortamlarda kendi içlerinden geldiği gibi değil, ortamın gereklerine ya da etkileşirnde 

bulundukları kişilerin isteklerine uygun biçimde davranma eğilimi göstermektedirler (Snyder ve 

ark., 1983; Haran ve Aydın, 1995). Ayrıca Day, Schleicher, Unckless ve Hiller (2002) bir 

araştırmalarında, gençlerin ve erkeklerin kendini kurgulama düzeylerinin genel olarak diğerlerinden 

daha yüksek olduğunu göstermişlerdir. 

Bununla birlikte, burada bir hatırlatma yapmak gerekmektedir. Her ne kadar sosyal kimlik, 

kendini kurgulama ve kendilik-sunumu kavramlarının üçü de toplumsal imaja ilişkin algıları içeriyor 

olsa da, bunlar özdeş değillerdir. Sosyal kimlik kavramı; benliğin sosyal ve kurumsal olarak 

tanımlanmış olan -popülarite, ün ve sosyal davranışlar gibi- yönlerine atfedilen önemi ifade 

etmekteyken (Cheek, 1989; akt. McKillop ve ark., 1992); kendilik sunumu (öz-sunum), kişinin 

kendini toplumsal veya kültürel açıdan kabul edilen eylem ve davranış normlarına uygun yollardan 

ve arzu· edilen imajı bırakacak şekilde sunması anlamına gelmektedir (Budak, 2003). Kendini 
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kurgulama ise, kişinin, sosyal beklentilere duyarlı olmasını ve diğerlerini etkilemek yerine 

davranışlarını onlara adapte etme istekliliği ve çabasını ifade etmek için kullanılmaktadır (McKillop 

ve ark., 1992). Görüldüğü gibi, bu üç kavram özdeş olmamakla birlikte, birbirleriyle karşılıklı bir 

şekilde birbirlerini etkilerler. Özellikle de sosyal kimlik düzeyleri yüksek olan bireylerin, kendini 

kurgulama düzeylerinin de anlamlı olarak daha yüksek olduğuna dair deneysel bulgular mevcuttur 

(Cheek ve Briggs, 1982; Penner ve Wymer, 1983; Miller ve Thayer, 1988; Lamphere ve Leary, 

1990; Coşkun, 2004); ki bu bulgular, sosyal kimliğin toplum içinde nasıl göründüğümüz hakkındaki 

inanç ve kaygılarımızla ilişkili olduğu şeklindeki görüşü desteklemektedirler. 

Literatürde, kendini kurgulama davranışı ile sosyal kimlik arasındaki bu ilişkiyi ortaya koyan çok 

sayıda araştırma vardır. Cheek ve Briggs (1982), sosyal kimlik ile kendini kurgulama davranışı 

arasında pozitif yönde ve .30 düzeyinde bir korelasyon bulmuşlardır. Yine, benzer şekilde, Coşkun 

(2004), bu ikisi arasında olumlu bir ilişki bulmuştur (r = .23, p< .003), ancak -beklendiği gibi

kişisel kimlikle kendini kurgulama arasındaki ilişkinin anlamlı düzeyde olmadığını ortaya koymuştur. 

Penner ve Wymer (1983) da kendini kurgulama ile sosyal kimlik arasında .33 (p< .01) düzeyinde 

anlamlı bir korelasyon bildirmektedirler. Lamphere ve Leary (1990), Kendini Kurgulama Ölçeği'nden 

alınan yüksek puanların, Kimlik Ölçeği'nin sosyal kimlik alt ölçeğinden alınan yüksek puanlarla 

anlamlı bir korelasyon gösterdiğini; diğer yandan kişisel kimlik alt ölçeği ile böyle anlamlı bir 

ilişkinin olmadığını ortaya koymuşlardır. Miller ve Thayer (1988) ise yaptıkları analizlerle, kendini 

kurgulamanın yalnızca sosyal kimlikle anlamlı bir korelasyon gösterdiğini (r = .24) bulmuşlardır. 

Araştırmacılar, bu bulguları, sosyal kimlikleri baskın olan bireylerin -sosyal kimlikleri baskın 

olmayanlara göre- kendini kurgulama düzeylerinin de daha yüksek olacağı şeklinde 

yorumlamaktadırlar. 

Bu ve benzeri bulgular, sosyal kimliği yüksek düzeyde olan bireylerin -kişisel kimliği daha baskın 

olanlara göre-, toplumsal davranışiarına daha büyük bir önem atfettiklerini ve sonuçta daha fazla 

kendini kurgulayıcı davranış sergilediklerini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak bu çalışmanın asıl 

hedefi, kendini kurgulama ile sosyal kimlik arasındaki bu ilişkiyi kuşaklar-arası farklar (X ve Y 

kuşakları) bağlamında araştırmaktır. Buna göre, kuşak kavramına bir göz atmak gerekmektedir. 

Kuşak Kavramı 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde, kuşak, yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, 

dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler 

topluluğu olarak tanımlanmaktadır. 

Sosyologlara göre, bu kuşaklar, doğum yılları aralıkiarına bağlı olarak ve bu tarihierin 

örtüştüğü, sosyal kültürel veya teknolojik olaylar vasıtasıyla farklı karakteristiksel özellikler 

göstermektedirler (Rodoplu, 2003). Son 50 yıl içerisinde toplam 4 kuşak olmasına karşın (Baby 

Boomers, X, Y ve Z), bu araştırma kapsamında sadece X ve Y kuşakları incelenmektedir. Burada 

temel nokta, yukarıda anılan özellikler açısından, bu iki kuşak arasında anlamlı bir farklılığın 

olacağının beklenmesidir. Ayrıca, araştırmanın Türk örnekiemi üzerinde yapılacağı ve sözü edilen 

kuşakların yaşadıkları farklı sosyal, siyasal ve ekonomik koşullar dikkate alındığında, bu beklenti 

güçlenmektedir. 

X Kuşağ1, 1965-1976 yılları arasında doğan bireylerden oluşmaktadır. X Kuşağı önemli bir ara 

kuşak olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda, radikal değerlerin savunucusu bir kuşaktır. Çeşitli 
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ekonomik krizler ve sosyal sancılar döneminde doğdukları için "kayıp kuşak" olarak da 

anılabilmektedir (Rodoplu, 2003; Tuna, 2002). 

Y Kuşağ1 ise 1977-1994 arası doğanlardan oluşmaktadır. Bu nitelemenin aslı İngilizce 'Gen Y'; 

açılımı ise 'Generation Youth', yani 'Genç Nesil'dir. En büyük özellikleri Baby Boomers'lardan veya X 

kuşağından dünyaya gelmeleridir. Y kuşağı, X kuşağından çok farklı değildir. X'ler, Y kuşağın büyük 

kardeşleri gibidirler. Özgürlük ve teknoloji tutkuları en önemli özellikleridir (Rodoplu, 2003; Tuna, 

2002; Sırım, 2007). 

X kuşağı Y kuşağına göre, daha kanaatkar, marka sadakati yüksek, görece daha çabuk tatmin 

olan ve teknoloji ile ileri yaşlarda tanışmış bir kuşaktır (Tuna, 2002). İlaç bağımlılığı ve 

AIDS'le tanışan ilk kuşaktırlar. Seks özgürlüğü, kontrol edilemeyen şiddet, eğitimsel sorunlar, 

dünya ve çevre sorunlarının en yakın görgü tanıklarıdırlar. Teknoloji bu kuşak sürecinde 

yaygınlaşmış ve vazgeçilemez bir boyut almıştır (Rodoplu, 2003). 

Y kuşağı için özgürlük ve esneklik yaşam felsefesi olmuştur; bağımsız ve idealisttirler. X 

kuşağına göre, daha bireysel ve sonuç odaklı olduklarını söylemek mümkündür (Tuna, 2002). Y 

kuşağından olan bireyler, kendine münhasır ve bencildirler. Bu bencillikleri beraberinde yalnızlık 

duygusunu da getirmektedir. Çoğunlukla önceki kuşaklardan elde ettikleri miraslar doğrultusunda 

yaşamlarını idame ettirirler (Rodoplu, 2003). Farklılıkları kolay kabul ederler. Bilgisayarlarla yetişen 

ilk kuşaktır. İnternet, cep telefonları, çağrı cihaziarı yaşam şekillerini oluşturmuştur. Bu teknolojileri 

kullanarak daha da geliştirmişlerdir; hızı seven ve sabırsız bireylerden oluşan bir kuşaktır (Anfuso, 

2001). 

Görüldüğü gibi, X ve Y kuşakları arasında belli farklılıkların olduğu söylenmekle birlikte, bu 

konuda yeterince araştırma mevcut değildir. Özellikle de Sosyal Psikoloji alanında bu eksiklik daha 

da göze çarpmaktadır, mevcut araştırmaların ve makalelerin çoğu Psikoloji alanı dışındandır. 

Böylece, bu çalışmada, X ve Y kuşaklarının, kimlik algıları ve kendini kurgulama davranışları 

açısından gösterdikleri farklılıkların Türk örneklem üzerinde araştırılması amaçlanmıştır. Adı geçen 

bu iki kuşağın yaş aralıkları, aşağı yukarı Türkiye'deki 1980 öncesi ve sonrası kuşaklara denk 

gelmektedir. Bu bağlamda, Türkiye'de 1980 sonrasındaki siyasal, ekonomik ve toplumsal 

değişmeler göz önüne alındığında Türkiye'deki X ve Y kuşağına mensup bireyler arasında da belirli 

farklılaşmaların olacağı beklenmektedir. X ve Y kuşaklarının belirtilen özellikleri dikkate alındığında; 

Y kuşağı için bireyselliğin daha önemli, dolayısıyla da kişisel kimliğin baskın ve kendini kurgulama 

düzeyinin ise düşük olacağı beklenmektedir. Diğer yandan, X kuşağının, genel olarak, sosyal yönü 

daha ağır basan bir kimlik yönelimi olacağı ve bu nedenle de kendini kurgulama düzeyinin daha 

yüksek çıkacağı beklenmektedir. 

Yöntem 

Örnek/em 

Araştırmaya Ankara ve Hacettepe üniversitelerinden toplam 168 kişi katılmıştır. Katılımlar 

gönüllülük temelinde gerçekleşmiştir. Katılımcıların yarısı 31-65 yaş aralığında (X kuşağı), diğer 

yarısı ise 17-30 yaş aralığındadır (Y kuşağı). X kuşağından olan katılımcılar, belirtilen 

üniversitelerdeki öğretim elemanları arasından; Y kuşağı katılımcılar ise yine aynı üniversitelerde 

okuyan 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden seçilmiştir. Katılımcıların %52,4'ü Sosyal Bilimler'de 

(Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Felsefe, vb.) eğitim görmüş ya da 
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görmekteyken, %45,2'si Fen Bilimleri'nde (Matematik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Kimya Mühendisliği, 

Matematik Öğretmenliği, vb.) eğitim görmüş ya da görmektedir, %2,4'ünün alanları ise 

bilinmemektedir. Araştırmaya katılan bireylerin %50'si erkek ve %50'si de kadındır. 

Veri Toplama Araçlan 

Araştırmada, katılımcılardan veri toplama amacıyla Demografik Bilgi Formu, Kendini Kurgulama 

Ölçeği ve Kimlik Ölçeği kullanılmıştır. 

Demografik Bilgi Formu: Katılımcılara ilişkin bazı bilgileri sağlaması için, demografik bilgi formu, 

araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Buna göre bilgi formunda, araştırmaya katılan bireylere 

yaşları, cinsiyetleri, eğitim almış/almakta oldukları bölüm ve sosyo-ekonomik düzeyleri 

soru lmuştur. 

Kendini Kurgulama Ölceği CKKÖ): Kendini Kurgulama Ölçeği, Snyder'ın (1974) geliştirdiği 25 

maddelik orijinal versiyonun daha sonra Snyder ve Gangestad (1986) tarafından 18 maddeye 

indirilmiş olan şeklidir (Akt. Aktaş, 1997). Bu ölçekte maddeler doğru-yanftş biçiminde 

yanıtlanmakta, kendini kurgulama yönündeki yanıtiara '1', aksi yöndeki yanıtiara ise 'O' puan 

verilmektedir. Alınabilecek toplam puan O ile 18 arasında değişmektedir ve yüksek puanlar kendini 

kurgulama düzeyinin yüksek olduğuna işaret etmektedir (Aktaş, 1997). 

Snyder ve Gangestad (1985), ölçeğin 25 maddelik formunun Kuder Richardson güvenirliğini .70, 

test-tekrar test güvenirliğini ise .83 olarak bildirmektedirler (Akt. Türetgen ve Cesur, 2006). Yine 

Snyder ve Gangestad (1986) tarafından ölçeğin 18 maddelik formunun iç tutarlılık güvenirliği de 

. 70 olarak bildirilmektedir (Akt. Aktaş, 1997). 

Ölçeğin 25 maddelik formunu Türkçe'ye uyariayan Bacanlı (1990), ölçeğin uyarlanan formunun 

iç tutarlılık, test-tekrar test ve iki yarı güvenirliklerini sırasıyla .63, .79 ve .70 bulmuştur. Ölçeğin 

18 maddelik formunun Türkçe'ye uyarlama çalışmasını yapan Coşkun (1993) ise Kuder Richardson-

20 güvenirlik katsayısını .82 ve test-tekrar test güvenirliğini de .92 olarak bildirmektedir (Akt. 

Aktaş, 1997). 

Kimlik Ölçeği CKÖ): Kimlik Ölçeği'nin kişisel (10 madde), sosyal (7 madde) ve kolektif (8 madde) 

olmak üzere üç alt testi vardır. Ölçekte toplam 35 madde vardır, bunların 10 tanesi dolgu maddesi 

olarak kullanılmaktadır (Coşkun, 2004). 

Coşkun'un (2004) bildirdiği gibi, Kişisel Kimlik Alt Ölçeği bireylerin kişisel değerlerini, 

beklentilerini, amaçlarını, duygu ve düşüncelerini, başkalarından farklı ve sürekli bir kimliğe sahip 

oldukları bilgisini ve kendilik değerlerini ölçen 10 maddelik (2, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 28) bir 

ölçektir. Sosyal Kimlik Alt Ölçeği, bireylerin sosyal davranışlarını ve algılarını ölçmektedir. Bireylerin 

başkalarına göre popüler olmaları, fiziksel görünüşleri, başkalarının kendileri hakkında ne 

düşündükleri, diğerleri üzerinde oluşturdukları izlenimleri ve başkaları ile birlikteyken gösterdikleri 

davranış biçimlerini nasıl algıladıklarını ölçen 7 maddelik (3, 6, 9, 12, 15, 22, 25) bir ölçektir. 

Kolektif Kimlik Alt Ölçeği ise bireylerin aile kuşaklarının üyesi olmaları, ırk ve etnik kökenleri, 

dinleri, yaşadıkları topluma ait olma duyguları ve bunlarla gurur duyma derecelerini ölçmektedir. 

Toplam 8 maddelik (4, 7, 10, 13, 23, 26, 31, 33) bir ölçektir. 

Kimlik Ölçeği, ergen ve yetişkinlere bireysel olarak uygulanmaktadır. Bireyler her bir maddeyi 

1'1e (benim kim olduğum için önemsiz) 5 (benim kim olduğum için önemli) arasında 

derecelendirmektedirler. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 25, en yüksek puan ise 125'tir 

(Coşkun, 2004). 
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Çeşitli yazarlar ölçeğin ölçüt bağımlı geçerliğinin önemli düzeyde olduğunu, maddelerin üç temel 

faktör (sosyal, kişisel ve kolektif kimlik) üzerinde yüklendiğini ve bu alt faktörlerin aralarındaki 

uyum geçerlik korelasyon katsayılarının anlamlı olduğunu bildirmektedirler (Coşkun, 2004; 

Lamphere ve Leary, 1990; Miller ve Thayer, 1988; Penner ve Wymer, 1983). Ölçeğin güvenirliğine 

ilişkin olarak, iç tutarlılık katsayısının . 70 ile .80 arasında olduğu bildirilmektedir (Coşkun, 2004; 

Berzonsky, 1994). 

Ölçeğin Türkçe'ye uyarlamasını yapan Coşkun (2004), uayarlama formunun madde-toplam 

korelasyonlarını kişisel, sosyal ve kolektif kimlik için sırasıyla .52, .51 ve .67 bulmuştur. Coşkun 

(2004), ölçeğin iç tutarlılık güvenirliğini .79, test-tekrar test güvenirliği ise .86 olarak 

bildirmektedir. Kişisel, sosyal ve kolektif kimlik alt ölçeklerinin iç tutarlılık katsayıları da sırasıyla 

. 76, . 78 ve .80'dir. 

İşlem 

Ölçekler, öğrenci ve öğretim görevlisi olmak üzere iki farklı gruba, katılımcı onayları alındıktan 

sonra, bireysel olarak verilmiştir. Katılımcıların araştırma veya ölçeklerle ilgili soruları olduğunda, 

uygun biçimde yanıtlanmıştır. 

Kendini Kurgulama Ölçeği katılımcılara uygulanmadan önce, ölçeğin doğru-yanlış olarak 

cevaplanma biçimi, 1'1e (benim için kesinlikle/her zaman yanllŞ) 6 (benim için kesinlikle/her zaman 

doğru) arasında değişen Likert tipi bir derecelendirme biçimine dönüştürülmüştür. Ayrıca Kimlik 

Ölçeği'nin 35. maddesi olan "Üniversitede öğrenci olarak rolüm" cümlesi, "Üniversite öğrencisi veya 

üniversite mezunu olarak rolüm" biçiminde değiştirilmiş ve katılımcılara bu şekilde uygulanmıştır. 

Ölçekierin uygulanması sürecinde araştırmacı, özellikle X kuşağı katılımcılardan ölçeklerle ilgili 

bazı eleştiriler almıştır. Özellikle Kimlik Ölçeği'nin maddelerine ve bu maddelerin neyi ölçmeye 

çalıştığına ilişkin birçok soru ve eleştiri gelmiştir ve bu tür nedenlerden dolayı katılımcıların ölçekleri 

yanıtlarken oldukça şüpheci, dikkatli ve kapalı oldukları görülmüştür. 

Bulgular 

Araştırmanın amacı doğrultusunda ölçeklerden elde edilen veriler Pearson Momentler çarp1m1 

korelasyon ve t-test teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların ölçek puaniarına ait 

ortalama (X ) ve standart sapma (S) değerleri Çize/ge 1 'de verilmiştir. 

Çize/ge 1 'de görüldüğü gibi, katılımcıların KKÖ ortalama ve standart sapması sırasıyla 52,68 ve 

10,06'dır. KişK'den aldıkları ortalama ve standart sapma değerleri sırasıyla 41,41 ve 6,27'dir. 

SosK'den aldıkları değerler X = 20,92 ve S= 5,04; KalK'den aldıkları değerler ise X = 25,80 ve 

SS= 6,79'dur. 
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Çizelge 1. 

KattltmCJiann Kendini Kurgulama Ölçeği(KKÖ) ile Kişisel Kimlik(KişK), Sosyal 

Kimlik(SosK) ve Kolektif Kimlik(Ko/K) alt ölçeklerinden aldtk/an ortalama ve 

standart sapma değerleri. 

Ölçek X ss 

KKÖ 52,68 10,06 

Kiş K 41Al 6,27 

So sK 20,92 5,04 

Kol K 25,80 6,79 

Kendini Kurgu/ama, Kişisel Kimlik, Sosyal Kimlik ve Kolektif Kimlik Arastndaki İlişkiler 

Katılımcıların kendini kurgulama, kişisel kimlik, sosyal kimlik ve kolektif kimlik puanları 

arasındaki ilişkilere 'Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi' ile bakılmıştır. Sonuçlar Çize/ge 

2'de gösterilmiştir. 

Çizelge 2. 

Kendini kurgu/ama, kişisel kimlik, sosyal kimlik ve kolektif kimlik arasmdaki korelasyon 

değerleri. 

Kendini Kişisel Sosyal Kolektif 

Kurgulama Kimlik Kimlik Kimlik 

Kendini Kurgulama ı -.009 .151 .107 

Kişisel Kimlik ı .504** .409** 

Sosyal Kimlik ı .509** 

** p <.Ol 

Çizelge 2'de görüldüğü gibi, katılımcıların Kimlik Ölçeği'nin Kişisel Kimlik alt ölçeğinden aldıkları 

puanlar ile Sosyal Kimlik (r = .504; p< .Ol) ve Kolektif Kimlik (r = .409; p< .Ol) alt ölçeklerinden 

aldıkları puanlar arasındaki ilişki pozitif yönde ve anlamlıdır. Ayrıca Sosyal Kimlik ile Kolektif Kimlik 

puanları arasındaki ilişki de pozitif yönde ve anlamlıdır (r = .509; p< .Ol). Katılımcıların Kendini 

Kurgulama Ölçeği'nden aldıkları puanlar ile Kimlik Ölçeği alt ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında 

anlamlı bir ilişki yoktur. 

Gruplararast Karştlaşttrmalara İlişkin Bulgular 

X ve Y kuşaklarının, kendini kurgulama düzeyleri ile Kimlik Ölçeği'nin üç alt ölçeğinden (kişisel 

kimlik, sosyal kimlik ve kolektif kimlik) aldıkları puanlar, 't-test' ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar 

Çize/ge 3'te sunulmuştur. 

Çizelge 3'te görüldüğü gibi, kuşaklar arasında kendini kurgulama düzeyi açısından anlamlı bir 

farklılık vardır (t = -3,89; p< .Ol). Y kuşağının kendini kurgulama düzeyi (X= 55,58; S= 9,64) X 

kuşağına göre (X= 49,78; S= 9,67) daha yüksektir. 
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X ve Y kuşaklarının Kimlik Ölçeği'nin alt ölçeklerinden aldıkları puanlar arasındaki farklar da 

anlamlı çıkmıştır. Kuşaklar arasında hem kişisel kimlik (t = -3,44; p< .Ol), hem sosyal kimlik (t = -
2,29; p< .05), hem de kolektif kimlik (t = -3,93; p< .Ol) düzeyleri açısından anlamlı farklılıklar 

vardır. Buna göre, Y kuşağının kişisel kimlik düzeyi (X= 43,02; S= 5,80) X kuşağına göre (X= 

39,80; S= 6,34) daha yüksektir. Y kuşağının sosyal kimlik düzeyi (X= 21,80; S= 5,79) X 

kuşağınınkinden (X = 20,04; S= 4,00) yüksektir. Son olarak, yine Y kuşağının kolektif kimlik 

düzeyi (X= 27,77; S= 6,87) X kuşağına göre (X= 23,82; S= 6,14) daha yüksektir. 

Çizelge 3. 

X ve Y kuşaklannm ölçeklerden aldtk/an ortalama (X), standart sapma (S) ve t-değer!eri. 

Kuşak X ss t p 

Kendini X 49,78 9,67 
-3,89 .000** 

Kurgulama y 55,58 9,64 

Kişisel X 39,80 6,34 
-3,44 .001 ** 

Kimlik y 43,02 5,80 

Sosyal X 20,04 4,00 
-2,29 .023* 

Kimlik y 21,80 5,79 

Kolektif X 23,82 6,14 
-3,93 .000** 

Kimlik y 27,77 6,87 

* p< .05 ** p< .Ol 

Tartışma 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, öncelikle, katılımcıların kendini kurgulama düzeyleri ile 

sosyal kimlik ve kişisel kimlik algıları arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Elde edilen bulgular, genel 

olarak literatürle tutarsız görünmektedir. Daha önce de adı geçen birçok araştırma (Cheek ve 

Briggs, 1982; Penner ve Wymer, 1983; Miller ve Thayer, 1988; Lamphere ve Leary, 1990; Coşkun, 

2004) kendini kurgulama davranışı ile sosyal kimlik arasında anlamlı ilişki bildirmekteyken, bu 

araştırmada böyle anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Sonuçlardaki bu farklılık, araştırma örnekleminden kaynaklanıyor olabilir. Adı geçen 

araştırmaların biri dışında hepsi farklı kültürlerde yapılmıştır ve bu nedenle farklı kültürlerde 

yaşayan bireylerin ölçeklerden aldıkları puanlar farklılaşmış olabilir. Nitekim literatürde kendini 

kurgulama düzeyi açısından kültürler-arası farklar bildirilmektedir. Kültürler-arası çalışmalar, Doğu 

toplumlarında yaşayan bireylerin Batı toplumlarındakilere oranla daha düşük kendini kurgulama 

oranlarına sahip olduklarını ortaya koymuştur (Gudykunst, Yang ve Nishida, 1987; Goodwin ve 

Soon, 2001). Bu doğrultuda Türk örnekleminden elde edilen kendini kurgulama puanlarının Batı 

örneklemlerinden elde edilen puanlardan farklılaşmış olması ve sosyal kimlik ile kendini kurgulama 

arasındaki ilişkinin bu nedenle anlamsız çıkmış olması olasıdır. Diğer yandan Coşkun'un (2004) 

Türk örnekleminden elde ettiği bulgulardaki farklılık da yine araştırma örnekleminden kaynaklanıyor 

olabilir. Coşkun'un araştırma örnekleminin tamamı üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır (yaş 

ortalaması 20,59'dur, yani Y kuşağı). Buna karşın, bu araştırmada örneklemin yarısını üniversite 

öğrencileri diğer yarısını ise üniversitedeki öğretim üyeleri oluşturmaktadır, yani örneklem hem Y 
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hem de X kuşağı bireylerden oluşmaktadır (yaş ortalaması 30,91). Araştırma örneklemleri 

arasındaki bu farklılık, araştırmalardan elde edilen bulguların farklılaşmasına da neden olmuş 

olabilir. 

Araştırmanın temel varsayımının sınanması amacıyla, X ve Y kuşakları, kendini kurgulama ve 

kimlik algıları açısından karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular, literatürdeki bulgular ışığında öne 

sürülen temel varsayımla çelişkili görünmektedir. Beklenenin aksine, Y kuşağının kendini kurgulama 

düzeyi X kuşağınınkinden daha yüksek çıkmıştır. Diğer yandan Y kuşağının kişisel kimlik düzeyi 

beklendiği gibi X kuşağınınkinden yüksek çıkmıştır, ancak yine beklenenin aksine Y kuşağının sosyal 

kimlik düzeyi de X kuşağınınkinden yüksektir. 

Literatürde kendini kurgulama düzeyinin yaşa göre farklılaştığına ilişkin bulgular mevcuttur. 

Daha önce de belirtildiği gibi Day ve ark. (2002) tarafından yapılan bir araştırmada gençlerin 

kendini kurgulama düzeylerinin diğerlerinden yüksek olduğu gösterilmiştir. Buna göre, Y kuşağının 

kendini kurgulama düzeyinin X kuşağınınkinden daha yüksek olduğuna dair elde edilen bu bulgu, 

söz konusu araştırmanın bulgularıyla tutarlıdır. 

Diğer yandan, bulgular, Y kuşağının bireysel özelliklerinin daha baskın ve kişisel kimlik düzeyinin 

X kuşağınınkinden yüksek olacağı ve bunun sonucunda da kendini kurgulama düzeyinin X kuşağına 

göre daha düşük olacağı varsayımıyla tutarsızdır. Beklendiği gibi Y kuşağının kişisel kimlik puanları 

X kuşağına göre daha yüksektir, ama diğer yandan beklenenin aksine Y kuşağının sosyal kimlik 

puanları da X kuşağından yüksek çıkmıştır. Ve varsayımlardaki tutarsızlığa yol açan da temel olarak 

bu bulgudur. Böylece literatürde bildirilen sosyal kimlik ile kendini kurgulama arasındaki olumlu 

ilişki dikkate alındığında (Cheek ve Briggs, 1982; Penner ve Wymer, 1983; Miller ve Thayer, 1988; 

Lamphere ve Leary, 1990; Coşkun, 2004), Y kuşağında sosyal kimliğin X kuşağına göre yüksek 

çıkması, beraberinde kendini kurgulama düzeyinin de X kuşağından yüksek çıkmasına yol açmış 

olabilir. 

Y kuşağında -literatürden farklı olarak- hem kişisel kimliğin hem de sosyal kimliğin yüksek 

çıkmış olması, kültüler-arası farklar bağlamında açıklanabilir. Şöyle ki, literatürde toplulukçu 

kültürlerde sosyal kimliğin, bireyci kültürlede ise kişisel kimliğin daha baskın olduğuna ilişkin 

bulgular mevcuttur (Triandis, 1989; Trafimow, Triandis ve Goto, 1991). Buna göre gelişen Türk 

toplumunda bireyci ve toplulukçu öğelerin bir arada bulunuyor olması (Kumru ve Thompson, 2003), 

Y kuşağında hem kişisel hem de sosyal kimliğin yüksek düzeyde çıkmasını sağlamış olabilir. 

Ancak bu durum yine de Y kuşağında -beklenenin tersine- sosyal kimliğin neden X kuşağından 

yüksek çıktığını tam olarak açıklamamaktadır. Bu noktada iki olası etki kaynağı dikkate alınabilir. 

İlk olarak araştırmadaki katılımcıların tümü (hem X hem de Y kuşağı katılımcılar) üniversite 

düzeyindeki öğrenci ve öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Ve bu durum, araştırma bulgularının, 

örneklemleri farklı eğitim düzeylerine sahip olan araştırmalarda elde edilen bulgulardan 

farklılaşmasını sağlamış olabilir. Özellikle de X kuşağı katılımcıların tümünün eğitim düzeylerinin 

lisansüstü düzeyde olduğu dikkate alındığında, ölçek puanlarının, çeşitli eğitim düzeylerinden gelen 

X kuşağı bireylerden elde edilebilecek ölçek puanlarından farklı olması muhtemeldir. 

İkinci olarak, raporun 'İşlem' kısmında da belirtildiği gibi, ölçekleri cevaplandırırken X kuşağı 

katılımcıların oldukça eleştirel, şüpheci ve kapalı bir tutum sergiiemiş olmaları da sonuçlardaki bu 

tutarsızlığa yol açmış/katkıda bulunmuş olabilir. Şöyle ki, X kuşağı katılımcıların bu eleştirel ve 

kapalı tutumları, kendilerini tam olarak açmalarına ve maddeleri (özellikle de 'Kimlik Ölçeği'nin 

maddelerini) tam bir açıklıkla yanıtlarnalarına engel teşkil etmiş olabilir. Ayrıca bu durum söz 
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konusu katılımcıların hepsinin yüksek eğitim düzeyinde olmalarıyla da bir araya geldiğinde, X 

kuşağı katılımcıların sosyal kimlik puanlarının (literatüre ters olarak) Y kuşağınınkinden düşük 

çıkmasına yol açmış olabilir. Yine de bu konuda daha başka araştırmalara gereksinim vardır. 

Sonuç olarak, bu araştırmada elde edilen bulgular, Türkiye'deki X ve Y kuşaklarına mensup 

bireylerin kendini kurgulama düzeyleri ve kimlik algıları arasındaki farklılıkların anlaşılması ve bu 

konuda yapılacak araştırmaların önünü açması bakımından önemli olabilir. Araştırma bulgularının 

literatürle tutarsız yönleri olmakla beraber, bunlara ilişkin bir takım açıklamalar getirilmeye 

çalışılmıştır. Bu konuda daha başka araştırmaların yapılması ile araştırma bulgularının literatürle 

çelişkili yönlerine ilişkin daha sağlıklı ve ayrıntılı açıklamalara ulaşılabilir. 
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Başarıli Öğrenci Sm1f1 Oluşturmanm İlköğretim Öğrencilerinin 

Akademik Benlik Alg1s1 Üzerindeki Etkisi 

Timuçin AKTAN* 

Bu çalışmada ilköğretim yedinci ve sekizinci sınıfa devam eden öğrencilerin akademik benlik algısı 

üzerinde okullarında uygulanan başarı grubu ayrımcılığının etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, başarı 

grubu ayrımcılığı gösterme açısından farklılaşan iki okuldaki öğrenciler not ortalamaları dikkate 

alınarak iki gruba ayrılmıştır (Başarılı ve Başarısız). Öğrencilerin akademik benlik algısını 

ölçebilmek için Marsh (1990) tarafından geliştirilip Özdemir (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan 

"Derslerim Nasıl" ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin araştırmacı tarafından yapılan başarı 

grubu ayrımını meşru değerlendirip değerlendirmediği, araştırma kapsamında geliştirilen "Ayrımın 

Meşruluğu" ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Anılan ölçek içersindeki maddeler, odak grup çalışması 

ve uzman görüşünden yararlanılarak oluşturulmuştur. "Derslerim Nasıl" ve "Ayrımın Meşruluğu" 

ölçek puanları üzerinden yürütülen 2 (Okul: Başarı grubu ayrımcılığı var - ayrımcılık yok) X 2 

(Başarı Grubu: Başarılı - Başarısız) MANOVA sonucunda okul, başarı grubu ana etkilerinin ve okul 

ile başarı grubu etkileşimi etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur. Yürütülen ANOVA analizleri 

sonucunda başarı grubu ayrımcılığı yapılan okuldaki öğrencilerin akademik benlik alçılarının daha 

olumsuz olduğu ve araştırmacı tarafından yapılan başarı grubu ayrımını daha az meşru olarak 

değerlendirdikleri bulunmuştur. Akademik benlik algısı üzerindeki okul ile başarı grubunun 

etkileşimi incelendiğinde ise, başarı grubu ayrımcılığı yapılan okuldaki başarılı öğrencilerin 

akademik benlik algısının diğer okuldaki başarılı öğrencilerin akademik benlik algısından daha 

olumsuz olduğu bulunmuştur. Bulgular, ilgili literatür bağlamında tartışılmıştır. 

İlköğretim okullarındaki önemli sorunlardan birisi öğrencilerin ders başarısını arttırmak için onları 

güdüleyebilmektir. Birçok devlet okulunda gerek öğrenciler arasındaki yarışmacılığı arttırabilmek için 

gerekse başarılı öğrencileri diğer öğrencilerden ayırıp onlara daha iyi eğitim imkanları sunabilmek için 

başarılı öğrenciler sınıfı uygulamaları yapılmaktadır. Ancak, söz konusu ayrımın öğrenciler üzerinde nasıl 

bir etkisi olabileceği konusunda çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Sosyal kimlik kuramı açısından bakıldığında, başarı grupları arasında böyle bir ayrımın yapılması, 

sosyal yarışmacılığa yol açabileceği için öğrenciler üzerinde güdüleyici bir etkisi olabilir (Rubin ve 

Hewstone, 2004). Ancak, sosyal karşılaştırmalar yaparak öğrencilerin olumlu bir kimlik oluşturmaya 

çalıştıkları (Haslam, 2001; Hewstone, Rubin, Willis, 2002) ve akademik başarılılarının yeterli olup 

olmadığına bu karşılaştırmalar bağlamında karar verebildikleri (Tesser ve Campbell, 1982) göz önüne 

alındığında, söz konusu sınıf ayrımının bazı olumsuz sonuçları olabileceği düşünülebilir. 

Başarılı ve başarısız öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim görmesinin olası bir sonucu grup kimliğinin 

çarpıcı (salient) hale gelmesidir (Turner, 1999; Jetten ve Spears 2003). Grup kimliği bu şekilde çarpıcı 

hale getirildiğinde ve gruplararası değerlendirme ölçütü olan başarı bakımından belli bir grubun üstün 

olduğu belirtildiğinde başarısız olan grubun kullanabileceği olası taktiklerden birisi karşılaştırma kriterini 

değiştirmek (asıl önemli olan ders başarısı değil, iyi arkadaşlıklar kurabilmektir) ya da bu kriterin önemini 

düşürmek (ne de olsa dersleri geçiyorum, başarılı olmaya ne gerek var) olabilir (Spears, Doosje ve 

Ellemers, 1999; Ellemers, Spears ve Doosje, 2002). Özellikle, gruplararası geçişliliğin mümkün olmadığını 

düşünen ve gruplararası ayrımın meşru olarak algılamayan öğrencilerin sosyal yarışmacılığa girmektense 

yukarıda anılan sosyal kimliği koruma stratejilerinden birine başvurmaları mümkün olabilir. 

*okan Üniversitesi, İstanbul. 
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Sosyal karşılaştırma kuramı açısından bakıldığında, literatürdeki çalışmaların insanların kendini 

değerlendirme (self evaluation), kendini geliştirme (self improvement) ve benliği güçlendirme (self 

enhancement) amaçlarıyla sosyal karşılaştırmalar yaptıklarına işaret ettiği görülmektedir (Buunk, Collins, 

Taylor, VanYperen ve Dakof, 1990; Taylor ve Lobel, 1989; Wood, 1989). Genelde, insanlar kendilerini 

değerlendirme ve geliştirme amacıyla karşılaştırma yaptıklarında, kendilerinden daha iyi olan kişileri ölçüt 

olarak tercih etmektedirler. Ancak, benliği güçlendirme amacı ile yapılan karşılaştırmalarda genellikle 

daha kötü durumda olan kişiler tercih edilmektedir (Taylor ve Lobel, 1989). Sosyal karşılaştırma kuramı 

bağlamında öne sürülen iddialardan bir diğeri de insanların sosyal karşılaştırmaları kendilerine benzer 

kişilerle ve yakın arkadaşlarıyla yaptıklarıdır (Wood, 1989; Tesser ve Cmpbell, 1982; Summers, Schallert, 

Ritter, 2003). Bu açıdan bakıldığında, başarısızlar sınıfında toplanan öğrencilerin kendi akademik 

başarılarını sınıf arkadaşları ile karşılaştırması ve böylece nesnel bir ölçüt yerine sınıflarındaki 

arkadaşlarının başarı durumunu temel alarak kendilerini akademik açıdan yeterli görmeleri söz konusu 

olabilir (Summers, Schallert, Ritter, 2003). Sınıflarında başarılı öğrenciler olmadığında ise kendini 

geliştirme amacıyla kendilerinden daha başarılı bir öğrenci ile karşılaştırma yapma olanakları olmayabilir. 

Buna karşın, başarılılar sınıfındaki öğrencilerin ise sınıflarında başarısız öğrencilerin bulunmaması 

durumunda benliği güçlendirme amacıyla sosyal karşılaştırmalar yapamamaları söz konusu olabilir 

(Buunk, Collins, Taylor, VanYperen ve Dakof, 1990). Bu durumun olası bir sonucu, başarılı öğrencilerin 

akademik benlik algısının daha olumsuz olmasıdır. 

Bu çalışmada, öğrencilerin akademik benlik algısı üzerinde sınıf ayrımcılığının etkisini incelemek 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ankara Sincan ilçesinde bulunan ve sınıf ayrımcılığı yapılması bakımından 

farklılaşan iki ilköğretim okulunun yedinci ve sekizinci sınıfiarına devam eden öğrencilerin akademik benlik 

algıları ölçülmüştür. Anılan amaçla yürütülen çalışmada, öğrencilerin üyesi oldukları başarı grubunu 

çarpıcı hale getirmek için karne notlarından yararlanılarak başarılı ve başarısız öğrenci grupları 

oluşturulmuştur. Ayrıca, öğrencilerin bu ayrıma yönelik meşruluk algıları da ölçülmüştür. Böylece, 

katılımcıların başarı grubu ayrımcılığı yapmayı ne derece meşru gördüklerini belirlemek amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Kati/tmct/ar 

Araştırma Sincan Saraycık Şehitler ve Sincan Taylan Araslı ilköğretim okullarında okuyan yedinci ve 

sekizinci kademe öğrencilerinden oluşturulan 321 kişilik bir örneklernde yürütülmüştür. Anılan okullardan 

ilkinde başarılı öğrenciler ayrı bir sınıfta toplanarak eğitim görmektedirler. İkinci okulda ise böyle bir 

uygulama yapılmamaktadır. Öğrencilerin cinsiyetine, okuluna ve başaniarına göre dağılımları Tablo l.'de 

verilmiştir. 

Ölçme Araçlan 

"Derslerim Nasıl?" Ölçeği: Marsh (1990; akt. Özdemir, 2002) tarafından geliştirilen ve Özdemir (2002) 

tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Derslerim Nasıl" (Academic Self - Description Questionnaire - Turkish) 

ölçeğinin araştırmacı tarafından rapor edilen alt faktörler için alfa değerleri .90 ile .77'dir. Alt ölçekler 

toplam varyansın % 65. 78'ini açıklamıştır. Matematik ile ilgili faktör varyansın % 35. 72'sini, Sosyal 

Bilgiler ile ilgili faktör ise % 30'unu açıklamıştır. Bu çalışmada anılan ölçeğin yalnızca matemetik ve 

Türkçe alt ölçekleri kullanılmıştır. Bu çalışmada anılan iki faktörün toplam varyansın % 61.08'ini açıkladığı 

bulunmuştur. öz değeri 5.03 olan birinci faktörün toplam varyansın %30. 71'ini açıkladığı bulunmuştur. Bu 

faktör altına matematik dersindeki akademik benlik algısı ile ilgili 6 madde toplanmıştır. Özdeğeri 2.30 
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olan ikinci faktör ise toplam varyasın % 30.37'sini açıklamıştır. Bu faktör altında ise Türkçe dersindeki 

akademik benlik algısı ile ilgili 6 madde toplanmıştır. 

Tablo ı. 

Kat!llmc!lann başan grubu, okul ve cinsiyete göre dağ!llmfan. 

Başarılı Öğrenci Orta Başarılı Başarısız Öğrenci 
Toplam Cinsiyet 

Öğrenci Grubu Grubu Grubu 

Taylan Saraycık Taylan Saraycık Taylan Saraycık 

Kız 37 41 26 ll 30 24 169 

Erkek 20 25 21 13 47 26 152 

Toplam 57 66 47 24 77 50 321 

Birinci ve ikinci faktörlerdeki maddeler için hesaplanan alfa katsayısı alt ölçekierin güvenilirliğinin kabul 

edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir (sırasıyla, . 70 ve . 72). Bununla birlikte, araştırmada grup 

ayrımının farklı derslerdeki akademik benlik algısı ile ilişkisini incelemek amaçlanmadığı için tek bir ölçek 

puanı kullanılmasına karar verilmiştir. İki alt ölçeğin birleştirilmesi ile elde edilen 12 maddenin ölçeğin alfa 

katsayı .76 olarak hesaplanmıştır. 

"Derslerim Nasıl" ölçeği, 12 maddelik dörtlü Likert tipi bir ölçektir (1=Yanlış, 4=Doğru). Ölçek 

içersindeki 3. ve 9. maddeler olumsuz maddeler olduğu için ters puanlanmıştır. Ölçek puanlarındaki artış 

olumlu bir akademik benlik algısına işaret etmektedir. 

Ayrımın mesruluğu ölçeği: Öğrencilerin araştırma kapsamında yapılan başarı grubu ayrımını ne derece 

meşru algıladıklarını ölçmeyi amaçlayan ölçek içerisindeki maddeler araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. 

Ölçek maddelerinin oluşturulmasında bir sosyal psikoloji yüksek lisans öğrencisi ile 7. ve 8. sınıfların 

sosyal bilgiler dersine giren bir öğretmenden fikir alınmıştır. Oluşturulan 5 madde, beşli Likert tipi bir 

ölçeğe çevrilmiştir (1= Tamamen katılıyorum, 5= tamamen karşıyım). Faktör analizi sonucunda özdeğeri 

1'den yüksek olan bir faktör bulunduğu gözlenmiştir. Özdeğeri 2.42 olan bu faktör, toplam varyansın % 

48.36'sını açıklamıştır. Alfa katsayısı beş maddelik ölçeğin güvenilirliğinin kabul edilebilir sınırlarda 

olduğunu göstermiştir (alfa = . 73). 

İşlem 

Katılımcıların nesnel başarı düzeylerini tespit etmek için Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinden 

bir önceki dönem aldıkları karne notlarının ortalamasından yararlanılmıştır. Yedinci ve sekizinci sınıfların 

nesnel başarı durumu dağılımları okul farkı göz önüne alınarak incelenmiştir. Okul ve sınıfiara göre 

öğrencilerin başarı dağılımları Tablo 2.'de verilmiştir. Şehitler ilköğretim okulundaki öğrencilerin ders 

notları 100'1ük sistem üzerinden alınmıştır. Başarı gruplarını oluştururken nesnel başarı düzeyi aritmetik 

ortalamanın bir standart hatası altında kalan katılımcılar başarısız, bir standart hatası üzerindeki 

katılımcılar ise başarılı olarak kabul edilmiştir. Nesnel başarı düzeyi iki grup arasında yer alan katılımcılar 

ise orta başarılı grup olarak işaretlenmiş ama çalışmaya dahil edilmemiştir. 
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Tablo 2. 

Başan gruplan oluşturulurken kul/antlan öğrenci not ortalamalanntn aritmetik ortalamalan ve 

aritmetik ortalamanm standart hatas1. 

Okul N Minimum Maksimum X St. Hata ss 

7. Sınıf 59 ı6,67 92 49,ı6 ı,57 ı6,64 

Şehitler 

8. Sınıf 8ı ı9,33 89,67 47,99 ı,3ı ı4,28 

7. Sınıf 53 ı 5 2,73 o,ıo ı,28 

Taylan 

8. Sınıf ı28 ı 5 2,60 o,ı7 ı,2ı 

Ölçek kitapçıkları verilmeden önce araştırmacı, katılımcılara başarılı, orta başarılı ve başarısız 

öğrencilerin kategorilere nasıl ayrıldığını açıklamıştır. Bu amaçla, tahtaya bir doğru çizilip bu doğrunun sol 

ucuna okul normuna göre en düşük not değeri, sağ ucuna en yüksek not değeri yazılmıştır. Doğrunun 

tam ortasına yine bir çizgi çizilerek aritmetik ortalama yazılmıştır. Aritmetik ortalama çizgisinin her iki 

yanına da birer çizgi çizilerek aritmetik ortalamanın bir standart hata altındaki ve üstündeki değerler 

yazılmıştır. Bu doğru üzerinde oluşan üç bölümün üstüne soldan sağa "Başarılı Grup", "Orta Başarılı Grup" 

ve "Başarısız Grup" yazılarak katılımcılara üç farklı başarı grubunun nasıl oluşturulduğunu anlatmıştır. 

Başarı gruplarının nasıl oluşturulduğu katılımcılara aniatıldıktan sonra ölçekler dağıtılmıştır. 

Katılımcılara ölçek kitapçığı verilirken hangi başarı grubunda yer aldıkları kitapçığın üzerine renkli harflerle 

yazılarak belirtilmiştir (orta başarı grubunda herhangi bir şey yazılmamıştır). Böylece, farklı başarı 

grupları için sosyal kimliklerini çarpıcı hale getirmek amaçlanmıştır. Rengin karıştırıcı etkisini kontrol 

edebilmek için başarılı öğrencilerin yarısına kırmızı renkli ölçek kitapçığı, diğer yarısına mavi yazılı kitapçık 

verilmiştir. Başarısız öğrencilere de aynı işlem uygulanmıştır. Ancak, ölçek kitapçıkları sınıflar için ayrı 

hazırlanmış ve belli bir sınıftaki bütün başarılı (başarısız) öğrencilerin aynı renkte kitapçık almaları 

sağlanmıştır. Böylece, belli bir sınıftaki başarılı öğrenciler "kırmızı" renkli kitapçığı alırken başarısız 

öğrenciler ise "mavi" renkli kitapçığı almışlardır. Ölçek uygulamaları bittikten sonra katılımcılara 

araştırmanın amacı anlatılmış ve teşekkür edilmiştir. 

Bulgular 

Çalışmada, katılımcıların, araştırmacı yönergesini meşru algılama derecelerinin ve kendilerine yönelik 

akademik benlik algılarının, okul ve başarı grubuna bağlı olarak değişip değişmediği 2 (Okul: Taylan Araslı 

-Şehitler) X 2 (Başarı grubu: başarısız- başarılı) faktörlü MANOVA ile incelenmiştir. 

Y;ıpılan MANOVA sonucunda bağımlı değişkenler üzerinde okul (Wilk's J\ = .92, E (2, 238)=10.84, p=< 

.001, rı 2 =.083) ve başarı grubu (Wilk's A. = .56, E (2, 238)= 91.86, p=< .001, rı 2 =.436) temel etkisinin; 

başarı grubu ile okul etkileşiminin (Wilk's A. = .94, E (2, 238)= 6.95, p=< .001, rı 2 =.055) anlamlı olduğu 

bulunmuştur. 

ANOVA sonucunda ayrımın meşruluğu üzerinde okul (E(ı, 239) = 13.95, p< .001, rı 2 =.055) ve başarı 

grubu (E (2, 309) = 14.76, p< .ooı, rı 2 =.091) farklılaşmasının anlamlı etkisi olduğu bulunmuştur. 

Aritmetik ortalamalar incelendiğinde Taylan Araslı'da okuyan katılımcıların (X = 2.59) yapılan başarı 

grubu ayrımını Şehitler'de okuyan katılımcılara (X= 2.9ı) göre daha meşru olarak algıladıkları 
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görülmektedir. Ayrıca, başarısız öğrenci grubunun (X = 2.96) yapılan ayrımı başarılı gruptan (X = 2.51) 

daha az meşru olarak değerlendirdikleri görülmektedir (Bkz. Tablo 3.). 

Tablo 3. 

KatılımCIIarm okul ve başarı gruplarına göre akademik benlik algılarına ve meşruluk değerlendirmelerine 

ait ortalamalar ve standart sapma/ar. 

Akademik Benlik Meşruluk 

Okul Başarı Grubu X ss X ss N 

Başarılı 3.50 .42 2.24 .69 55 

Taylan Başarısız 2.43 .53 2.86 .78 75 

Toplam 2.88 .66 2.59 .79 177 

Başarılı 3.06 .50 2.74 .89 64 

Şehitler 
Başarısız 

2.45 .47 3.12 .73 49 

Toplam 2.80 .55 2.91 .83 133 

Başarılı 3.26 .51 2.51 .84 119 

Toplam Başarısız 2.44 .50 2.96 .76 124 

Toplam 2.86 .62 2.71 .82 310 

ANOVA sonucunda katılımcıların akademik benlik algıları üzerinde okul (f(1, 239) = 10.41, p< .001, 

rı 2 =.042) ve başarı grubu (.E (1, 239) = 173.43, p< .001, rı2 =.421) temel etkilerinin, ayrıca okul ile başarı 

grubunun etkileşim etkisinin (.E (1, 239) = 13.38, p< .001, rı 2 =.053) anlamlı olduğu bulunmuştur. 

Aritmetik ortalamalar incelendiğinde, Taylan Araslı'da okuyan katılımcıların akademik benlik algılarının 

(X = 2.88) Şehitler'deki katılımcılarınkinden (X = 2.80) daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca, 

Başarılı öğrencilerin akademik benlik algısının (X= 3.26) başarısız öğrencilerinkinden (X= 2.44) 

anlamlı bir şekilde daha olumlu olduğu bulunmuştur. 

Katılımcıların akademik benlik algıları üzerindeki okul ile başarı grubunun etkileşim etkisini 

inceleyebilmek için etkileşim grafiğinden (Grafik 1.) ve bağımsız gruplar için t testlerinden 

yararlanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalardan kaynaklı birinci tip hatayı düşürebilmek için Bonferroni 

düzeltmesinden yararlanılarak anlamlılık seviyesi .05/6 = .008'e çekilmiştir. 
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Grafik 1. Katılımcıların akademik benlik algısı üzerinde okul ve başarı grubu etkileşim etkisi grafiği. 

Gerçekleştirilen t testleri sonucunda Taylan Araslı/daki başarılı öğrenci grubundaki katılımcıların 

akademik benlik algısının (X= 3.50) başarısız grubunda olanlara göre (X= 2.43) daha olumlu olduğu 

(t(128) = 12.311 p< .001) ve aynı bulgunun Şehitler İlköğretim okuluna devam eden başarılı (X= 3.06) 

ve başarısız (X= 2.45) gruplardaki öğrenciler için de tekrarlandığı bulunmuştur (t(111) = 6.51, p< 

.001). Ayrıca, Taylan Araslıdaki başarılı öğrencilerin akademik benlik algısının (X= 3.50) ve Şehitlerdeki 

başarılı öğrencilerinkine (X= 3.06) göre daha olumlu olduğu bulunmuştur (t(117) = 5.08, p< .001). 

Ancak, Taylan Araslı'daki başarısız öğrenci grubu ile Şehitlerdeki başarısız öğrencilerin akademik benlik 

algısı anlamlı bir şekilde farklılaşmamıştır. 

Tartışma 

Sonuçlar incelendiğinde, Şehitler ilköğretim okulunda okuyan öğrencilerin nesnel bir ölçüte 

dayandınlmasına rağmen başarı grubu ayrımı yapılmasını daha az meşru olarak değerlendirdikleri 

görülmektedir. Anılan bulgu, başarılı öğrencilerin belli sınıflarda toplandığı okullarda genel olarak 

öğrencilerin başarı grubu ayrımını daha rahatsız edici algıladıklarını düşündürebilir. Dolayısıyla 

öğrencilerin ayınma gösterdikleri reaksiyon bir tür benlik ya da sosyal kimlik savunması olarak 

yorumlanabilir (EIIemers ve arkadaşları, 2002; Haslam 2001; Hewstone ve arkadaşları, 2002). Ayrıca/ 

başarısız öğrenci grubunun yapılan ayrımı başarılı öğrenci gruplarına göre daha az meşru buldukları 

görülmektedir. Beklenebileceği gibi, bu durumda başarısız öğrencilerin kendi aleyhlerine olan bir ayırımı 

meşru olarak değerlendirmemeleri sosyal gerçekliği tanımlarken iç gruplarına yönelik bir tehdidi 

yumuşatma anlamı taşıyor olabilir (Haslam 2001; Hewstone ve arkadaşları, 2002). 

Öğrencilerin akademik benlik algıları incelendiğinde ise başarılı öğrencilerin daha olumlu bir algıya 

sahip olduklar görülmektedir. Ayrıca, Taylan Araslı/daki öğrencilerin akademik benlik algılarının Şehitler 

İlköğretim okulundaki öğrencilere kıyasla daha olumlu olduğu bulunmuştur. Söz konusu bulgu, başarılı 

sınıf aynmcılığının öğrencilerin akademik benlik algısı üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini 

düşündürmektedir. 
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Okul ve başarı grubu etkileşimi incelendiğinde ise sınıfların başarı düzeyine göre ayrıldığı Şehitler 

İlköğretim okulundaki başarılı öğrencilerin akademik benlik algısının Taylan Araslı'daki başarılı öğrencilerin 

akademik benlik algısından daha düşük olduğu saptanmıştır. Anılan bulgu, sosyal karşılaştırma kuramı 

çerçevesinde ele alındığında başarılılar sınıfındaki öğrencilerin akademik yeterliliklerini kendileri gibi 

başarılı olan öğrencilerle karşılaştırdıkları ve bu nedenle daha olumsuz bir benlik algısına sahip oldukları 

düşünülebilir. Buna karşın, sınıf ayrımcılığının yapılmadığı okuldaki başarılı öğrencilerin ise akademik 

yeterliliklerini sınıflarındaki başarısız öğrencilerle karşılaştırdıkları için daha olumlu bir akademik benlik 

algısına sahip oldukları düşünülebilir (Buunk, Collins, Taylor, VanYperen ve Dakof, 1990; Taylor ve Lobel, 

1989; Wood, 1989). 

Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları, başarılı sınıf ayrımcılığı yapmanın öğrencilerin başarılı ve 

başarısız öğrencilere ayırmaya yönelik meşruluk algılarını olumsuz etkilediğine ve yine sınıf ayrımcılığının 

özellikle başarılı öğrencilerin akademik benlik algısı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğuna dikkat 

çekmektedir. Ancak, elde edilen bulguları değerlendirirken çalışmanın bazı önemli sınırlılıklarını göz 

önünde tutmak gerekmektedir. Öncelikle, daha önce yapılmış olan bir araştırma bağlamında yürütülen 

odak grup çalışmalarında (Aktan, 2006) bu okullarda başarılı ve başarısız öğrenciler arasında 

yarışmacılığın yer almadığı gözlenmiştir. Bu nedenle, gruplararası yarışmacılığın yer aldığı sosyal 

bağlamlarda sınıf ayrımcılığının öğrencilerin akademik benlik algısı üzerinde nasıl bir etkisi olabileceği 

sorusu cevapsız kalmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin başarılı ve başarısız öğrenciler arasında ayrım yapmaya 

yönelik meşruluk algıları delaylı bir şekilde ölçülmüş ve öğrencilere doğrudan okullarda sınıf ayrımcılığı 

yapılmasının ne derece meşru algıladıkları sorulmamıştır. Gelecek çalışmalarda, katılımcılardan bu 

doğrultuda da veri toplanması yararlı olacaktır. Ayrıca, gelecek çalışmalarda, gruplararası ayrıma yönelik 

meşruluk değerlendirmesinin yanı sıra gruplararası geçişlilik, gruplararası statü farkının değişebilirliğine 

dair verilerin de toplanması ve bu değişkenler ile akademik benlik arasındaki ilişkinin de incelenmesinde 

yarar bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın bulguları ile ilgili önemli bir eleştiri de öğrencilere nesnel başarı durumları hakkında 

geribildirim vermenin, onların akademik benlik algılarını etkileyebileceğidir. Söz konusu eleştiri, 

katılımcıların akademik benlik algıları üzerinde araştırma kapsamında yapılan nesnel başarı grubu ayrımı 

temel etkisinin kaynağı ile ilgili olası bir karıştırıcı değişkene dikkat çekmesine karşın, okul ile başarı 

grubu ayrımı etkileşim etkisinin akademik benlik algısı üzerindeki etkisini açıklamakta yetersiz 

kalmaktadır. Söz konusu etkileşim etkisi, en azından, sınıf ayrımcılığı yapılan okuldaki başarılı öğrencilere 

başarılı oldukları konusunda bir geri bildirim verildiğinde dahi akademik benlik algılarının böyle bir 

ayrımcılık gösterilmeyen okuldaki başarılı öğrencilerinki kadar olumlu etkilenmediğine işaret etmektedir. 

'Yürütülen çalışmada öğrencilerin akademik benlik algısı üzerinde sınıf ayrımcılığının olumsuz bir etkisi 

olabileceğine dair bulgular elde edilmiş olsa akademik benlik algısı ve ders çalışmaya güdülenme arasında 

bir ilişki olup olmadığı incelenememiştir. Gelecek çalışmalarda, söz konusu ilişki ve sınıf ayrımcılığının 

öğrencilerin güdülenme düzeyleri üzerindeki etkisi yarışmacılık gibi sosyal bağlamsal değişkenler 

açısından çeşitlenen okul ortamlarında incelenebilir. 
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Başarılı ve Başarısız Öğrencilere Yönelik Kalıpyargılar 

Başanil ve Başar1s1z Öğrencilere Yönelik Kalipyargiiarm İçeriğinin 

Yetkinlik ve Sevecenlik Alg1s1 Temelinde incelenmesi 

Timuçin AKTAN* 

Bu araştırmada, ilköğretim yedinci ve sekizinci sınıfa devam eden öğrencilerin başarılı ve başarısız 

öğrencilere yönelik kalıpyargıları Fiske ve arkadaşlarının (1999;2002) önerdikleri kalıpyargı içeriği 

modeli bağlamında incelenmiştir. Kalıpyargı içeriği modelinde, çeşitli gruplara yönelik 

kalıpyargıların içeriğinin yetkinlik (competence) ve sevecenlik (warmth) boyutlarında 

kavramsallaştırılabileceği ve grupların algılanan statüsünün ve yarışmacılığının söz konusu 

boyutları yordadığı önerilmektedir. Araştırma Ankara-Sincan, Şehitler İlköğretim okulunda 

yürütülmüştür. ön çalışmada, 86 katılımcıdan oluşan bir örneklernden başarılı ve başarısız 

öğrenciler hakkında sıfatlar üretmesi istenerek "Başarılı (Başarısız) öğrencilere yönelik algılar 

ölçeği" (yetkinlik/sevecenlik) ve "Başarılı (başarısız) öğrencilere yönelik sosyal bağlamsal 

değerlendirmeler ölçeği" (statü/yarışmacılık) oluşturulmuştur. Daha sonra, 224 kişilik farklı bir 

örneklernden oluşturulan S'li likert tipi ölçekleri değerlendirmesi istenmiştir. Yürütülen faktör 

analizleri sonucunda başarılı ve başarısız öğrencilere yönelik algılar ölçeklerinin yetkinlik ve 

sevecenlik boyutlarını yansıtan iki faktörlü bir yapı sergilediği görülmüştür. Başarılı ve başarısız 

öğrencilere yönelik sosyal bağlamsal değerlendirmeler ölçeklerinin de grupların algılanan statü ve 

yarışmacılığı ile ilgili iki faktörden oluştuğu bulunmuştur. Tekrarlı ölçüm ANOVA sonuçları, başarılı 

öğrencilerin başarısızlardan daha yetkin algılandığını, buna karşın başarılı ve başarısız öğrencilerin 

sevecenliğinin farklılaşmadığını göstermiştir. Ayrıca, başarılı öğrenciler sevecenden çok yetkin 

olarak değerlendirilmiş, başarısız öğrencilere yönelik değerlendirmeler ise tam tersi bir örüntü 

göstermiştir. Kalıpyargılar ile sosyal bağlamsal değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde ise 

başarılı öğrencilerin statüsü ve yarışmacılığı ile sevecenliği arasında olumlu bir ilişki olduğu, 

başarısız öğrencilerin ise statüsü ile sevecenliği arasında olumsuz bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

Sonuçlar Fiske ve arkadaşlarının (1999;2002) önerdikleri model çerçevesinde tartışılmıştır. 

Kalıpyargılar (stereotypes), genel olarak gruplar ve özelde grup üyeleri hakkındaki beklentilerdir 

(Hewstone, Rubin ve Willis, 2002). Yanlılıkların (bias) bilişsel boyutu olarak kabul edilen kalıpyargılar, 

elde edilen bilginin işlenme sürecinde etkili olmakta (Hamilton ve Sherman, 1994) ve belli grup üyelerinin 

neden belli şekillerde davrandıklarının açıklanmasını da sağlayarak var olan sistemin meşrulaştırılması 

işlevini de yerine getirmektedir (Fiske, 2002; Jost, Banaji, ve Nosek, 2004). Sonuç olarak, kalıpyargılar 

çevremize vereceğimiz tepkileri düzenlernemizi sağlayan önemli bir araç olarak işlev görmektedir 

(Kağıtçıbaşı, 1999). 

Literatürdeki kalıpyargı çalışmaları, söz konusu zihinsel yapılar ile ilgili bilişsel süreçlere odaklanmasına 

karşın yakın dönem çalışmalarında kalıpyargıların içeriğine artan bir vurgu bulunmaktadır (Kalıpyargı 

içeriği ile ilgili çalışmalar için bkz. Alexander, Brewer ve Livingstone, 2005; Eckes, 2002; Fiske, Cuddy, 

Glick, ve Xu, 1999, 2002; Phalet ve Poppe, 1997). Kalıpyargı içeriği üzerine yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, kalıpyargıların içeriğinin belli boyutlar üzerinde kavramsallaştırıldığı ve özellikle, grupların 

algılanan yetkinlik (competence) ve sevecenlik/sosyallik (warmth/morality) boyutlarının ele alındığı 

görülmektedir (Fiske ve ark., 1999, 2002; Phalet ve Poppe, 1997). Kişilerarası algılar üzerine yapılan 

çalışmalarda da söz konusu boyutlar üzerinde durulmaktadır (Wojciszke, 2005). Bu çalışmalardan elde 

* Okan Üniversitesi, İstanbul. 
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edilen önemli bir bulgu bu boyutlar üzerinden yapılan değerlendirmelerin bakış açısına bağlı olduğudur, 

yani aktörler kendi davranışlarını değerlendirirken yetkinlik boyutunu, gözlemciler ise aynı davranış için 

sevecenlik boyutunu kullanma eğilimindedirler (Wojciszke, 1994, 2005). Phalet ve Poppe da (1997) söz 

konusu etkinin gruplararası algı ile ilgili olarak iç ve dış grup değerlendirmelerinde görüldüğünü 

bulmuştur. Phalet ve Poppe'un (1997) bir diğer önemli bulgusu da katılımcıların gruplara yönelik yetkinlik 

ve sevecenlik değerlendirmelerinin, bu gruplara yönelik güç ve çatışma algıları ile ilişkili olduğudur. 

Benzer şekilde, Fiske ve arkadaşları da grupların anılan boyutlardaki ne şekilde değerlendirileceğinin 

sosyal bağlamsal değişkenler olan grupların statüsü ve yarışmacılığından yordanabileceğini önermektedir. 

Kalıpyargıların İçeriği 

Fiske ve arkadaşlarına göre (1999, 2002) yetkinlik, grup üyelerinin ne kadar başarılı, zeki, girişken 

olduğunu gösteren bir boyuttur. Bu boyutta olumlu olarak değerlendirilen gruplara bir tür hayranlık ve 

kıskançlık duyulmaktadır. Sevecenlik ise bir grup üyesinin ne kadar sosyal olduğu ile ilgilidir. Sevecenlik 

boyutunda olumlu değerlendirilen grupların üyeleri içten, sıcakkanlı, iyi huylu, saygılı olarak 

görülmektedir. 

Fiske ve arkadaşları (1999, 2002) Amerika'da çeşitli sosyal ve sosyo - ekonomik gruplar hakkında 

kalıpyargı içeriğini incelemişler ve dört tür kalıpyargı ayırt etmişlerdir. Bunlardan birincisi zayıf 

algılandıkları için korumacı önyargının yöneltildiği ve toplum tarafından yetkinden çok sevecen olarak 

değerlendirilen ev hanımları, yaşlılar ve özürlüler gibi gruplardır. İkincisi kıskançlık önyargısının 

yöneltildiği toplum tarafından sevecenden çok yetkin olarak değerlendirilen zenginler, Yahudiler, Asyalılar 

ve feministler gibi gruplardır. Üçüncüsü, hor görülen, toplum tarafından ne yetkin ne de sevecen olarak 

değerlendirilen fakirler ve sosyal yardım alan gruplardır. Sonuncusu ise hayranlık duyulan Amerikan orta 

sınıfı gibi toplum tarafından hem yetkinlik hem de sevecenlik boyutlarında olumlu olarak değerlendirilen iç 

grup üyeleri, yakın müttefikler ve Amerikan orta sınıfı gibi kültürel olarak değerli görülen gruplardır. 

Fiske ve arkadaşları (2002), kalıpyargı içeriğini boyutlar halinde kavramsallaştırmanın yanı sıra bu 

boyutların statü ve yarışmacılık gibi sosyal bağlamsal değişkenlerden yordanabileceğini de 

vurgulamışlardır. Araştırmacılar yüksek statüde algılanan iç/dış grupların aynı zamanda yetkin olarak da 

algılanacağını belirtmişlerdir. Öte yandan, iç/dış grupların algılanan sevecenliğinin ise algılanan 

yarışmacılık düzeyi ile ters orantılı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yarışmacılık ile gruplararası algıları ele 

alan Brewer (1999) da kısıtlı kaynaklar için yarışan iki grubun birbirlerini sevecen olarak algılamasının 

mümkün olmadığına dikkat çekmiştir. Benzer şekilde, Eckes (2002) grupların algılanan sevecenliği ile 

gruplararası algılanan işbirliği arasında olumlu yönde, buna karşın sevecenlik ile algılanan çatışma 

arasında olumsuz yönde ilişkiler olduğunu saptamıştır. 

Fiske ve arkadaşlarının (1999, 2002) ve Phalet ve Poppe'un (1997) çalışmalarının önemli bir sınırlılığı, 

katılımcılara belli sıfatlar sunarak birçok grubu bu sıfatlar üzerinden değerlendirmelerinin istenmesidir. 

Elbette, söz konusu sıfatiarın yetkinlik ve sevecenlik ile ilgili olduğu kişilerarası algı çalışmalarında tekrarlı 

bir şekilde gösterilmesine karşın bu boyutların gruplararası algı ile ilgili olarak aynı sıfatları içerip 

içermediği sorusu yanıtsız kalmaktadır. Bezer şekilde, Güngör (2003) yaptığı çalışmada Türkiye'deki 

üniversite öğrencileri ile çalışmış ve Fiske ve arkadaşlarının (2002) çalışmasındaki sıfatları kullanarak 

benzer sonuçlara ulaşmıştır. 

Bu çalışmada Fiske ve arkadaşlarının (1999, 2002) önerdikleri Kalıpyargı İçeriği Modeli kullanılarak 

ilköğretim 7. ve 8. sınıflarda okuyan öğrencilerin başarılı ve başarısız öğrencilere yönelik kalıpyargılarının 

içeriği ve söz konusu içeriğin sosyal bağlamsal değişkenler olan algılanan statü ve yarışmacılıkla ilişkili 

olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla yürütülen ölçek geliştirme çalışmasında katılımcılardan başarılı ve 
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başarısız öğrencilere yönelik sıfatlar üretmeleri istenmiştir. Öğrencilerin başarılı ve başarısız öğrencilere 

yönelik kalıpyargı içeriklerinin iki anlamlı (ambivalent) bir yapı sergilernesi beklenmiştir. Ayrıca, 

katılımcıların başarılı ve başarısız öğrencilere yönelik yetkinlik ve sevecenlik değerlendirmeleri ile statü ve 

yarışmacılık değerlendirmelerinin ilişkili olup olmadığı da incelenmiştir. 

Yöntem 

KatJIJmolar 

Araştırmanın ön çalışması Sincan Şehitler İlköğretim Okulu ve Taylan Araslı İlköğretim Okullarına 

devam eden yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinden oluşturulan 86 kişilik bir örneklem ile yürütülmüştür 

(Taylan Aralsı, 49; Şehitler, 37). Ölçek geliştirme çalışması ise Sincan Şehitler İlköğretim Okuluna devam 

eden 238 öğrenci ile yürütülmüştür. 

Ölçme Araçlan 

Basarılı/Başarısız Öğrencilere Yönelik Alqılar Ölcekleri: Katılımcıların başarılı ve başarısız öğrencilere 

yönelik yetkinlik ve sevecenlik değerlendirmelerini belirleyebilmek için "Başarılı/Başarısız Öğrencilere 

Yönelik Algılar Ölçekleri" geliştirilmiştir. Bu ölçekler içerisindeki maddeleri belirlemek için yürütülen ön 

çalışmada, katılımcılardan başarılı ve başarısız öğrenciler hakkında sıfatlar üretmeleri istenmiştir. 

Katılımcılar başarılı öğrenciler hakkında 157, başarısız öğrenciler hakkında ise 144 sıfat olmak üzere 

toplam 301 sıfat belirtmişlerdir. Bağımsız üç hakemin 2/3'1ük fikir birliği ile yetkinlik ya da sevecenlik 

kategorilerinden birine yerleştirdikleri 23 sıfat ölçeğe dahil edilmiştir. 

Basarılı/Basarısız Öğrencilere Yönelik Sosyal Bağlamsal Değerlendirmeler Ölçekleri: Katılımcıların 

başarılı ve başarısız öğrencilere yönelik statü ve yarışmacılık değerlendirmelerini belirleyebilmek için ise 

odak grup çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda öğrencilere bir öğrencinin statü sahibi (yarışmacı) 

olmasının ne anlama geldiği ve hangi davranışların bir öğrencinin statü sahibi (yarışmacı) olduğunu 

gösterdiği sorulmuştur. Katılımcıların cevaplarından hareketle oluşturulan maddeler çalışmanın 

yürütüldüğü okulun sosyal bilgiler öğretmenine ve sosyal psikoloji yüksek lisans öğrencisin iki hakerne 

sunulmuştur. Hakemler tarafından 2/3'lük fikir birliği ile statü ya da yarışmacılık kategorilerinden birine 

yerleştirilen 17 madde kullanılarak "Başarılı/Başarısız Öğrencilere Yönelik Sosyal Bağlamsal 

Değerlendirmeler Ölçekleri" oluşturulmuştur. 

Araştırmada kullanılmak amacıyla geliştirilen ölçekierin dördü de beşli Likert tipi ölçektir (1= Tamamen 

Katılıyorum, 5= Tamamen Karşıyım) ve puanlardaki artış söz konusu boyut ile ilgili olarak olumsuz bir 

değerlendirme yapıldığına işaret etmektedir. 

İşlem 

Ölçek uygulamaları öğrencilerin kendi sınıfında, kırk dakikalık öğlen arasında yapılmıştır. Yalnızca 

gönüllü olan öğrenciler ile çalışma yürütülmüştür. Ölçekleri tamamladıktan sonra öğrencilere çalışmanın 

konusu hakkında bilgilendirme yapılarak teşekkür edilmiştir. 

Bulgular 

BaşaniJ/BaşansJz Öğrencilere Yönelik Alg!lar Ölçekleri 

Basarılı Öğrencilere Yönelik Algılar Ölçeği: Başarılı öğrencilere yönelik algıları inceleyen 23 maddelik 

ölçek faktör analizi ile incelenmiştir. Faktör analizinde öz değeri 1'in üzerinde olan 5 faktör toplam 

varyansın % 57.24'ünü açıklamıştır. Faktörler incelendiğinde en yüksek özdeğere sahip iki faktörün 
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toplam varyansın % 31.65'ini açıkladığı görülmüştür (sırasıyla, % 15.83 ve % 15.80). Faktör analizi 

sonuçlarından ve faktör yükü grafiğinden hareketle iki faktörlük bir çözüm uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Varimax döndürmesi ile yürütülen iki faktörlü çözümlemede birinci faktörün özdeğerinin 6.98 olduğu 

ve varyansın %15.83'ünü açıkladığı gözlenmiştir. Birinci faktör altında 9 madde toplanmıştır. Bu 

maddelerin altı tanesi yetkinlik maddesi, üçü ise sevecenlik maddesidir. İkinci faktörün özdeğeri 2.31 

olduğu ve varyansın % 15.8'ini açıkladığı gözlenmiştir. Bu faktörde 12 madde toplanmıştır. İkinci faktör 

altında toplanan maddelerin sekizi yetkinlik ve dördü de sevecenlik maddesidir. Yapılan incelemede 23 

maddelik ölçek içersindeki bütün olumsuz maddelerin ikinci faktör altına toplandığı görülmüştür. Buna 

karşın birinci faktör altında hiçbir olumsuz madde bulunmamıştır. 

Başarılı öğrencilere yönelik algılar ölçeği incelendiğinde ters puanianan yedi olumsuz maddenin 

araştırma amacı ile uyuşmayan bir özelliği ölçüyar olabileceğine karar verilmiştir. Ölçek içersindeki 

olumsuz maddeler çıkartılarak sadece olumlu maddeler üzerinden faktör analizleri tekrar yürütülmüştür. 

Olumlu 16 maddeden oluşan ölçek üzerinden yürütülen faktör analizinde özdeğeri 1'in üstünde olan iki 

faktör önermiştir ve bu faktörlerin varyansın % 54. ll'ini açıkladığı gözlenmiştir. Özdeğeri 4.37 olan 

birinci faktörün açıkladığı varyans % 29.24 olarak bulgulanmıştır. Birinci faktör altında 6 madde 

toplanmıştır ve bu maddeler hepsi yetkinlik boyutu ile ilgilidir. Özdeğeri 1.45 olan ikinci faktör ise 

varyansın % 24.87'sini açıklamıştır. Bu faktör altında toplan 5 maddenin hepsi sevecenlik boyutu ile 

ilgilidir. Tablo l.'de anılan faktörler altında toplanan ll madde görülmektedir. 

Başarılı öğrenciler için algılar ölçeğinin alt ölçeklerinin güvenilirliğini incelendiğinde, alfa katsayılarının 

kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür ( yetkinlik için .82; sevecenlik için . 77). 

Basa rı s ız Öğrencilere Yönelik Algılar Ölceği: Faktör analizi sonucunda ölçek içersindeki olumlu ve 

olumsuz maddelerin iki farklı faktör altında toplandığı görülmüştür. Bu nedenle, benzer bir yol izlenerek 

olumsuz maddeler analizden çıkarılmış ve faktöre alınma ölçütü .50 olarak belirlenmiştir. Elde edilen 16 

madde üzerinden yürütülen faktör analizi sonucunda özdeğeri 1'in üstünde olan iki faktör önermiştir ve 

bu faktörlerin varyansın % 57.59'unu açıkladığı gözlenmiştir. Birinci faktörün özdeğeri 4.88'dir ve 

varyansın % 31.91'ini açıklamıştır. Birinci faktör altında 6 madde toplanmıştır ve bu maddeler hepsi 

yetkinlik boyutu ile ilgilidir. Özdeğeri 1.45 olan ikinci faktör ise varyansın % 25.67'sini açıklamıştır. Bu 

faktör altında toplan 5 maddenin hepsi sevecenlik boyutu ile ilgilidir. Tablo 2.'de anılan faktörler altında 

toplanan ll madde sunulmuştur. 

Başarısız öğrencilere yönelik algılar ölçeğinin alt ölçeklerinin güvenilirliği incelendiğinde katsayılarının 

kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür (yetkinlik için .85; sevecenlik için .80). 
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Tablo ı. 

Başanit öğrencilere yönelik algtlara ait açtkfanan varyans/ar, özdeğerler, alfa katsaydan ve faktör 

yükleri. 

Madde No 

13 

10 

5 

14 

18 

12 

22 

20 

23 

ıs 

9 

Açıklanan Varyans 

Özdeğer 

Alfa 

Başarılı öğrenciler çalışkandır. 

Başarılı öğrenciler planlıdır. 

Başarılı öğrenciler programlıdır. 

Başarılı öğrenciler derslere katılır. 

Başarılı öğrenciler dersleri tekrar eder. 

Başarılı öğrenciler zekidir. 

Başarılı öğrenciler iyi huyludur. 

Başarılı öğrenciler sıcakkanlıdır. 

Başarılı öğrenciler sevecendir. 

Başarılı öğrenciler arkadaş canlısıdır. 

Başarılı öğrenciler hoşgörülüdür. 

Faktör 1: 

Yetkinlik 

.794 

.730 

.727 

.725 

.651 

.599 

% 29.24 

4.37 

.8196 

Başanlt/Başanstz Öğrencilere Yönelik Sosyal Bağlamsal Değerlendirmeler Ölçekleri 

Faktör 2: 

Sevecenlik 

.836 

.764 

.739 

.663 

,478 

% 24.87 

1.45 

.7727 

Basarılı Öğrencilere Yönelik Sosyal Bağlamsal Değerlendirmeler Ölçeği: Başarılı öğrencilere yönelik 

sosyal bağlamsal değerlendirmeler ölçeği (17 madde) faktör analizi ile incelendiğinde ise özdeğeri l'den 

yüksek olan altı faktörün varyansın % 61.27'sini açıkladığı gözlenmiştir. En yüksek özdeğerli iki faktör 

(özdeğerler sırasıyla 3.38 ve 2.07) toplam varyansın% 32.09'unu açıklamıştır. 

Varimax döndürmesi ile yapılan iki faktörlük çözümleme sonucunda özdeğeri 3.38 olan birinci faktör 

toplam varyansın % 18.74'ünü açıklamıştır. Birinci faktör altında toplanan 8 maddenin statü boyutu ile 

ilgili olduğu gözlenmiştir. Özdeğeri 2.07 olan ikinci faktör ise toplam varyansın % 13.34'ünü açıklamıştır. 

İkinci faktör altında toplanan 9 maddenin ise yarışmacılık boyutu ile ilgili olduğu gözlenmiştir (Bkz. Tablo 

3.). Bununla birlikte, statü ve yarışmacılık alt ölçeklerinin alfa değerlerinin kabul edilebilir sınırlarda 

olduğu gözlenmiştir (sırasıyla, . 74 ve .67). 
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Tablo 2. 

Başans1z öğrencilere yönelik afg1fara ait aç1kfanan varyans/ar, özdeğerler, alfa katsayilan ve faktör 

yükleri. 

Madde No 

ı3 

10 

18 

14 

12 

5 

23 

22 

15 

20 

9 

Açıklanan Varyans 

Özdeğer 

Alfa 

Başarısız öğrenciler çalışkandır. 

Başarısız öğrenciler planlıdır. 

Başarısız öğrenciler dersleri tekrar eder. 

Başarısız öğrenciler derslere katılır. 

Başarısız öğrenciler zekidir. 

Başarısız öğrenciler programlıdır. 

Başarısız öğrenciler sevecendir. 

Başarısız öğrenciler iyi huyludur. 

Başarısız öğrenciler arkadaş canlısıdır. 

Başarısız öğrenciler sıcakkanlıdır. 

Başarısız öğrenciler hoşgörülüdür. 

Faktör ı: Faktör 2: 

Yetkinlik Sevecenlik 

.82ı 

.776 

.746 

.745 

.692 

.598 

.766 

.74ı 

.72ı 

.700 

.628 

% 31.9ı % 25.67 

4.88 1.45 

.85 .80 

Başarısız Öğrencilere Yönelik Sosyal Bağlamsal Değerlendirmeler Ölçeği: Başarısız öğrencilere yönelik 

sosyal bağlamsal değerlendirmeler ölçeği (ı7 madde) faktör analizi ile incelendiğinde özdeğeri ı'den 

yüksek olan beş faktör gözlenmiştir. Bu faktörler toplam varyansın % 60.0ı'ini açıklamıştır. En yüksek 

özdeğerli iki faktör ( özdeğerler sırasıyla 5. ı2 ve ı .42) toplam varyansın % 34. ı 7'sini açıklamıştır. Faktör 

yükü grafiği incelendiğinde iki faktörlük çözümlemenin uygun olacağı gözlenmiştir. Araştırmanın amacına 

uygun olarak iki faktörlük çözümleme yapılmıştır. 
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Tablo 3. 

Başan/1 öğrencilere yönelik sosyal bağlamsal değerlendirmelere ait aç1k/anan varyans/ar, özdeğerler, 

alfa katsayilan ve faktör yükleri 

Madde No 

9 

ı4 

ll 

ı2 

2 

6 

4 

ı6 

ı5 

ı7 

7 

8 

5 

3 

ı 

ı3 

ı o 

Başarılı öğrenciler öğretmenler tarafından daha çok sevilir 

Başarılı öğrenciler ailelerinin gözünde daha değerlidir. 

Başarılı öğrenciler öğretmenlerinin gözünde daha değerlidir. 

Başarılı öğrenciler okulun örnek öğrencileridir 

Başarılı öğrenciler okulda daha popülerdir. 

Başarılı öğrenciler okulda el üstünde tutulurlar 

Başarılı öğrencilerin fikirlerine öğretmenler daha çok değer verir. 

Başarılı öğrenciler okulda daha fazla statüye sahiptir. 

Başarılı öğrencilerin örnek gösterilmesi benim gibi öğrencileri rahatsız 

eder. 

Başarılı öğrenciler benim gibi öğrencilerle yarışmaktadırlar. 

Başarılı öğrencilerin arkadaşlarının artması, benim gibi öğrencileri 

rahatsız eder. 

Başarılı öğrenciler öğretmenierin gözünde değer kazandıkça, 

öğretmenierin gözünde benim gibi öğrencilerin değeri daha da düşer. 

Başarılı öğrencilere 

takımlarına) katılma 

öğrencileri kızdırır. 

okul etkinliklerine (tiyatro gezilerine, okul 

konusunda öncelik tanınması benim gibi 

Başarılı öğrencilerin sık sık parmak kaldırması benim gibi öğrencilerin 

alacağı sözlü notunu düşürür. 

Başarılı öğrencilerin ders başarısı arttıkça benim gibi öğrencilerin 

öğretmenierin gözünde başarılı olması daha da zorlaşır. 

Başarılı öğrenciler derslerde arkadaşlarını geçmek için arkadaşlarına 

kopya vermekten kaçınırlar. 

Başarılı öğrencilerin ders başarısının artması, öğretmenierin benim gibi 

öğrencilere daha kötü davranmasına yol açar 

Açıklanan Varyans 

Özdeğer 

Alfa 

57 

Faktör ı: Faktör 2: 

Statü Yarışmacılık 

.757 

.746 

.667 

.629 

.556 

.5ı6 

.48ı 

.458 

.672 

.548 

.519 

.506 

.467 

.447 

.406 

.39ı 

.373 

o.ı9 0.13 

3.38 2.07 

.74 .67 
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Tablo 4. 

Başansiz öğrencilere yönelik sosyal bağlamsal değerlendirmelere ait açik/anan varyans/ar, özdeğerler, 

alfa katsayilan ve faktör yükleri. 

Madde No 

9 

ll 

14 

12 

16 

6 

4 

2 

ı 

3 

8 

10 

Başarısız öğrenciler öğretmenler tarafından daha çok sevilir 

Başarısız öğrenciler öğretmenlerinin gözünde daha değerlidir. 

Başarılı öğrenciler ailelerinin gözünde daha değerlidir. 

Başarısız öğrenciler okulun örnek öğrencileridir 

Başarısız öğrenciler okulda daha fazla statüye sahiptir. 

Başarısız öğrenciler okulda el üstünde tutulurlar 

Başarısız öğrencilerin fikirlerine öğretmenler daha çok değer verir. 

Başarılı öğrenciler okulda daha popülerdir. 

Başarısız öğrencilerin ders başarısı arttıkça benim gibi öğrencilerin 

öğretmenierin gözünde başarılı olması daha da zorlaşır. 

Başarısız öğrencilerin sık sık parmak kaldırması benim gibi öğrencilerin 

alacağı sözlü notunu düşürür. 

Başarısız öğrenciler öğretmenierin gözünde değer kazandıkça, 

öğretmenierin gözünde benim gibi öğrencilerin değeri daha da düşer .. 

Başarısız öğrencilerin ders başarısının artması, öğretmenierin benim 

gibi öğrencilere daha kötü davranmasına yol açar 

Başarısız öğrencilere okul etkinliklerine (tiyatro gezilerine, okul 

5 takımlarına) katılma konusunda öncelik tanınması benim gibi 

öğrencileri kızdırır. 

17 

7 

15 

13 

Başarılı öğrenciler benim gibi öğrencilerle yarışmaktadırlar. 

Başarısız öğrencilerin arkadaşlarının artması, benim gibi öğrencileri 

rahatsız eder. 

Başarısız öğrencilerin örnek gösterilmesi benim gibi öğrencileri 

rahatsız eder. 

Başarısız öğrenciler derslerde arkadaşlarını geçmek için arkadaşlarına 

kopya vermekten kaçınırlar. 

Açıklanan Varyans 

Özdeğer 

Alfa 

58 

Faktör 1: Faktör 2: 

Statü Yarışmacılık 

.726 

.718 

.675 

.615 

.554 

.466 

.391 

.370 

.659 

.646 

.637 

.605 

.569 

.510 

.504 

.478 

.316 

0.20 0.14 

5.12 1.42 

.74 .79 
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Varimax döndürmesi ile yapılan iki faktörlük çözümleme sonucunda özdeğeri 5.12 olan birinci faktör 

toplam varyansın % 20. ll'sini açıklamıştır. Birinci faktör altında toplanan 8 maddeden statü boyutu ile 

ilgilidir. Özdeğeri 1.42 olan ikinci faktör toplam varyansın % 14.06'sini açıklamıştır. İkinci faktör altında 

toplanan 9 maddenin ise yarışmacılık boyutu ile ilgili olduğu gözlenmiştir (Bkz. Tablo 4.). Alt boyutların 

güvenilirlikleri incelendiğinde statü ve yarışmacılık alt ölçeklerinin alfa değerlerinin kabul edilebilir 

sınırlarda olduğu gözlenmiştir (sırasıyla, . 74 ve . 79 ) 

Başanit ve Başanstz Öğrencilere Yönelik Kaltpyargtlann İçeriği 

Öğrencilerin değerlendirmeleri üzerinde değerlendirilen grup ve değerlendirme boyutunun etkisini 

inceleyebilmek için 2 (Değerlendirilen Grup: Başarılı-Başarısız) X 2 (Değerlendirme Boyutu: Yetkinlik -

Sevecenlik) tekrarlı ölçümANOVA analizi kullanılmıştır. 

ANOVA analizi sonucunda değerlendirilen grup (F(1,223) = 191.14, p< .001, rı 2 = .46) ve 

değerlendirme boyutu (F(1,223) = 6.41, p< .05, rı 2 = .03) ana etkilerinin ve değerlendirilen grup ile 

değerlendirme boyutu etkileşim etkisinin (F(1,223) =236.62, p< .001, rı 2 = .51) anlamlı olduğu 

bulunmuştur. 

Değerlendirilen grup ile değerlendirme boyutu arasındaki etkileşimi incelemek için eşleşmiş gruplar için 

t testi yapılmış ve Bonfferoni düzeltmesi kullanılarak alfa değeri .008'e düşürülmüştür. Eşleşmiş gruplar 

için t testi sonuçları incelendiğinde başarılı öğrencilerin sevecenden çok yetkin (t (224) = 13.52, p< 

.001), başarısız öğrencilerin ise yetkinden çok sevecen (t (224) = 10.53, p< .001) algılandıkları 

bulunmuştur. Ayrıca, başarılı öğrenciler başarısız öğrencilerden daha yetkin olara değerlendirilmiş (t 

(224) = 18.91, p< .001), buna karşın başani ve başarısız öğrencilerin sevecenliği anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamıştır. 

Kaltpyargt İçeriği ile Sosyal Bağlamsal Değişkenler Arastndaki İlişkiler 

Katılımcıların başarılı ve başarısız öğrencilere yönelik yetkinlik ve sevecenlik değerlendirmeleri ile statü 

ve yarışmacılık değerlendilrmeleri arasındaki ilişkileri inceleyebilmek amacıyla Pearson korelasyon 

katsayısı hesaplanmıştır (Tablo 5.). Ancak, anılan gruplara yönelik statü ve yarışmacılık değerlendirmeleri 

sadece örneklemdeki 137 kişiden alınabildiği için bu katılımcıların puanları analize alınmıştır. 

Tablo 5. 

Kaltpyargt içeriği ile sosyal bağlamsal değişkenler arastndaki ilişkiler. 

Yetkinlik Sevecenlik 

Başarılı Başarısız Başarılı Başarısız 

Başarılı -.008 .007 .025 -.155 
S ta tu 

Başarısız .044 .097 .173* -.209* 

Başarılı -.015 .078 .039 -.103 
Yarışmacılık 

-.150 Başarısız -.050 .078 .100 

* p< .05, N=137 

Tablo 5.'de de görüldüğü gibi yalnızca başarısız öğrencilere yönelik statü değerlendirmesi ile başarılı ve 

başarısız öğrencilere yönelik sevecenlik değerlendirmeleri arasında anlamlı ilişkiler gözlenmiştir. 
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Tartışma 

Araştırmanın sonuçları genel olarak incelendiğinde bulguların Fiske ve arkadaşlarının (1999; 2002) 

önerdiği kalıpyargı içeriği modelini kısmen desteklediği görülmektedir. Ön çalışmada, katılımcılardan 

toplanan sıfatiarın yetkinlik ve sevecenlik boyutlarına bağımsız hakemler tarafından yerleştirilmesi 

katılıcıların başarılı ve başarısız öğrencileri değerlendirirken bu boyutları kullandıkianna işaret etmektedir. 

Anılan bulgu Fiske ve arkadaşlarının (1999;2002) ve Phalet ve Poppe'un (1997) bulguları ile 

uyuşmaktadır. Çalışmanın önemli bir bulgusu da başarılı ve başarısız öğrencilere yönelik kalıpyargıların iki 

anlamlı bir içeriği olduğudur. Başarılı öğrenciler beklenileceği gibi sevecenden çok yetkin 

değerlendirilirken başarısız öğrenciler ise yetkinden çok sevecen değerlendirilmiştir. Ayrıca, başarılı 

öğrenciler başarısız öğrencilerden daha yetkin olarak değerlendirilmiştir. Başarılı ve başarısız öğrencilere 

yönelik sevecenlik değerlendirmeleri arasında ise anlamlı bir farklılaşma bulgulanamamıştır. Söz konusu 

durumun olası bir kaynağı, araştırmanın yürütüldüğü okulda öğrenciler arasında yarışmacılığın 

bulunmamasıdır. Ön çalışma aşamasında öğrenciler ile yürütülen odak grup çalışmalarında dile getirilen 

önemli bir konu okuldaki başarılı ve başarısız öğrencilerin birbirleri ile yarışmadıklarıdır. Anılan durum, 

sosyal bağlamsal değişkenler ile kalıpyargı içeriği arasında Fiske ve arkadaşlarının (2002) önerdiği şekilde 

bir ilişki bulunamamasma yol açmış olabilir. Başarılı öğrencilerin statüsü ile başarılı ve başarısız 

öğrencilerin sevecenliği arasında ortaya çıkan ilişkiyi de bu bağlamda açıklamak oldukça güçtür. Gelecek 

çalışmalarda söz konusu ilişkinin kaynağı incelenebilir. 

Çalışmanın sonuçları, başarılı ve başarısız öğrencilere yönelik kalıpyargıların içeriğinin yetkinlik ve 

sevecenlik boyutlarında kavramsallaştırılabileceğine ve bu gruplara yönelik kalıpyargıların iki anlamlı bir 

içerik sergilediğine işaret etmekle birlikte, okul ortamı gibi farklı sosyal bağlamlarda kalıpyargı içeriğinin 

statü ve yarışmacılık değişkenlerinden yordanamayacağını düşündürmektedir. Bu bakımdan, Fiske ve 

arkadaşlarının (2002) önerdikleri sosyal bağlamsal değişkenierin bütün sosyal bağlarnlara 

genellenemeyeceği düşünülebilir. 

Araştırmanın önemli bir sınırlılığı katılımcılardan elde edilen sıfatiarın hakemiere sunulurken yalnızca 

yetkinlik ve sevecenlik kategorilerinde değerlendirme yapmalarının istenmesidir. Ancak, Linssen ve 

Hagendoorn (1994) kalıpyargı içeriği üzerine yaptığı çalışmada, söz konusu bilişsel yapıların içeriğinin 

beceriklilik, duygusallık, empati, baskınlık olmak üzere dört kategoride yer aldığını bulmuştur. 

Kalıpyargıların içeriğinin hangi boyutları içerdiği ile ilgili olarak yapılacak çalışmalarda çok daha fazla grup 

hakkında katılımcılardan sıfat üretmelerinin istenmesi daha bütünsel bir model oluşturulmasında faydalı 

olacaktır. 
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Alan Genel Algılanan Kontrol Ölçeğinin Geliştirilmesi 

Ali ERYILMAZ* 

Bu çalışmada, alan genel algılanan kontrolü ölçecek bir araç geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 

ergen, genç yetişkin, yetişkin, orta yetişkin ve ileri yetişkin olmak üzere toplam beş gelişim 

dönemleri içerisinde yer alan 471 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Skinner'in (1996), algılanan 

kontrol kuramına dayalı olarak oluşturulan 15 maddelik alan genel algılanan kontrol ölçeği 

deneme formu, araştırma kapsamında yer alan bireylere geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

yapılması amacıyla verilmiştir. 471 kişinin verdiği yanıtiara madde ve faktör analizi uygulaması 

sonucunda, altı maddelik dörtlü likert tipi bir ölçek elde edilmiştir. Faktörlerin açıkladığı varyans 

%40.10'dur. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlık yöntemlerinden Cronbach Alpha katsayısı ve Spearman 

Brown yöntemleriyle hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri .70 ve Spearman-Brown 

değeri .71 olarak bulunmuştur. Ölçeğin, bireylerin alan genel algılanan kontrol düzeylerini tespit 

etmek için istenen güvenirlik ve geçerlik niteliğine sahip olduğu görülmüştür. Bulgular literatür 

ışığında değerlendirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Algılanan kontrol, Alan Algılanan Kontrol Ölçeği, Güvenirlik, Geçerlik 

Giriş 

Algılanan kontrol, önemli bir psikolojik yapıdır. Yapılan psikoloji ve sosyoloji araştırmaları algılanan 

kontrolün, fiziksel ve ruhsal sağlığın kuvvetli bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Deneysel ve ilişkisel 

çalışmalar, çocukluktan yaşlılığa kadar süren yaşam boyunca algılanan kontrolün sağlık, başarı, 

iyimserlik, güdülenme, kendine saygı, problemlerle başa çıkma, kendini ayarlama, başarısızlık gibi pek 

çok konuyla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur (Skinner, 1996). Bu çalışmada öncelikle kontrolün 

tanımlanmasına, kontrolün arka planına ve algılanan kontrol kuramına değinilecektir. 

Literatür incelendiğinde, farklı araştırmacılarca farklı kontrol tanımlamalarının yapıldığı görülür. 

Örneğin Weisz (1986), kontrolü niyetlerimizin ortaya konulması olarak tanımlamıştır. Roodin (1986), 

kontrolü bireyin başarılı olmaya, kişisel yeterliliğe inanmaya, istenen sonuçları elde etmeye ve karar 

vermeye ilişkin güçlü bir beklentisi olarak tanımlamaktadır. Stes'e (1995) göre kontrol, bireyin bir diğer 

kişinin davranışını amaçlı olarak düzenlemesidir. Kontrole deneyim açısından yaklaşan Skinner (1996), 

kontrolü bireylerin nesnel şartlarda gerçekleşen davranışlarını, öznel kontrol inançlarına göre 

yorumlamaları olarak tanımlamıştır. Thompson (1981), kontrole bilişsel açıdan yaklaşmıştır. Kontrolü, 

insanların çevrelerine yönelik etkili bir farkındalık geliştirmelerini sağlayan ve bilişsel stratejileri de içeren 

inançlar olarak tanımlamıştır. Skinner ve Connell'a (1986) göre kontrol, bireylerin yaşamlarında önemli 

sonuçları ortaya çıkaran faktörlerin neler olduğuna ilişkin genelleştirilmiş inançlarıdır. Kontrole sosyolojik 

açıdan yaklaşan Katovich (1996) kontrolü, bir aktörün kişi, grup ya da obje üzerindeki etkisi olarak 

tanımlamaktadır. Burada amaç, bu aktör için istenen sonuçların elde edilmesidir. 

, Kontrol tanımlarını yaptıktan sonra kontrolün arkasında yatan dinamiklere bakmak faydalı olacaktır. 

Bu bağlamda De Charms (1979), insanların kendi kaderlerinin belirleyicisi olmak ve yaşamlarını kontrol 

etmek amacıyla çevrelerini düzenlemeye yöneldiklerini belirtmiştir. Buna karşılık, çevreyi kontrol 

edernemenin yabancılaşma duygusuna ve depresyona neden olduğunu da belirtmiştir (Akt. Stes, 1995). 

Kontrole kişiler arası ilişki bağlamında yaklaşan Stes'e (1995) göre insanlar, etkinliklerini birbirlerinin 

görüşlerini göz önünde bulundurarak düzenlediklerinde uzlaşma ve karşılıklı kontrol süreçleri işlemektedir. 

* Ankara Üniversitesi, Ankara. 
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Kontrol etme girişiminde ve kontrol etmede bireysel farklılıklar iki taraflıdır. Ayrıca kontrol kapasitesine 

sahip olmayan normal insan da yoktur. Tüm bunların yanı sıra bazı insanlar, kontrol edilmekten 

hoşlanırken bazıları da hoşlanmayabilir. 

White'a (1959) göre, insanların dünya ile etkileşirnde etkin olmaları temel bir psikolojik gereksinimdir 

(akt. Skinner ve Welborn, 1992). İnsanlar, kapasitelerini tam olarak kullanıp beceriler geliştirmeyi, 

çevreleriyle etkileşime geçmeyi ve ustalaşma deneyimleri yaşamayı istemektedirler. Sonuç olarak 

yetkinlik gereksinimlerini gidermeyi amaçlamaktadırlar (Reeve, 1997). 

Deci veRyan (1985) yetkinliği, güçlükler karşısında ustalaşmamızı sağlayan ve güdülenmenin temelini 

oluşturan psikolojik bir gereksinim olarak tanımlamışlardır. İnsanların çevrelerini anlama ve çevrelerinde 

ne olup bittiğini tam olarak öğrenme girişimlerinde başarılı olduklarını hissetme gereksinimleri vardır. 

Yetkinlik gereksinimi, bireyleri kendilerini güçlü ve etkili hissetmelerine izin verecek şekilde davranmaya 

güdüler. 

Sonuç olarak pek çok güdüsel kuramın merkezinde yer alan düşünce, daha çok kontrol 

edebileceklerine inanan insanların etkin bir şekilde çaba gösterecekleri, buna karşın kendini güçsüz 

hissedenlerin ise daha az çaba gösterecekleridir (Skinner ve Welborn, 1992). 

Algılanan kontrolün arka planını gördükten sonra, Skinner'in (1996) algılanan kontrol kuramına 

değinmek faydalı olacaktır. Bu bağlamda, algılanan kontrol, bireyin amaçlı olarak istenen sonuçları ortaya 

koyması ve istenmeyen sonuçları önlemesi olarak tanımlanmaktadır (Skinner ve Connell, 1986). Bireyler, 

istenen sonuçları gerçekleştireceklerine inandıkları zaman, onların kişisel kontrole, algılanan kontrole ya 

da kontrol duygusuna sahip oldukları söylenebilir. Bu inançlar başarı beklentisi ya da sonuç yordayıcısı 

olarak da adlandırılmaktadır (Skinner, 1996). 

Skinner'in (1995, 1996) algılanan kontrol kuramında, kontrolün amacı, aracı ve kullanılması gibi üç 

önemli boyut bulunmaktadır. Bu bağlamda kontrolde amaç, istenen sonuçları gerçekleştirme ve 

istenmeyen sonuçlardan kaçınmadır. Kontrolün aracı, kontrolün hangi yollarla, gerçekleştirildiğini ifade 

eder. Kontrolün uygulanması ise, bireylerin ya da grupların kontrolü kullanmasıdır (Skinner, Chapman ve 

Baltes, 1988). 

Skinner'e (1995) göre algılanan kontrolü yüksek bireyler, çeşitli amaçlar oluşturur ve bu amaçları 

gerçekleştirmek için çaba gösterirler. Etkili eylem planları yaparlar. Planlarını uygulamak için çevreden 

destek ararlar. Duygusal farkındalıkları yüksektir. Eylem başarılana kadar çaba göstermeye devam 

ederler. Bu süreçte etkili olmayan stratejileri etkili olanlarla değiştirirler. 

Öte yandan algılanan kontrolü düşük bireyler, amaçlarına ulaşmak için gerekli olan araç-amaç ilişkisini 

kuramazlar. Eylem basamaklarının sonuçlarını tam olarak göremezler. Etkili olmayan amaçları seçerler. 

Hatalı eyleme devam ederler. Başarılı sonucun olmayacağını düşünürler. Karmaşa yaşarlar. Sorunlarla 

yüzleşmekten korkup kaçma davranışları gösterirler. Tamamen kolay ya da tamamen zor amaçları 

seçerler (Skinner, 1995). 

Skinner (1995), "alan genel algılanan kontrol"ün yanında "alan özel algılanan kontrol"ün de 

bulunduğunu belirtmektedir. Alan özel algılanan kontralle çalışırken, kontralle ilişkili olduğu düşünülen bir 

hedef fenomenin bulunmasını ön şart olarak sunmaktadır. Daha sonra, çalışmaların ilgili hedef fenomene 

uygun olarak yapılandırılması gerektiğini belirtmektedir. Alan özel algılanan kontralle ilgili olarak, 

akademik başarı (Skinner ve Welborn, 1992; Skinner, Wellbom ve Connell, 1990), arkadaşlık ilişkilerini 

yürütme (Skinner, 1990), stresle başa çıkma (Skinner, ve Wellborn,1994; Palancı, 2000), stresle ve 

depresyonla başa çıkma (Mclaren ve Cowe, 2003), aldatılma ve kendini suçlama (O'Neil ve Kerig, 2003) 

ve madde kullanımı (Nagoshi, 1999) gibi konularda çalışmaların yapıldığı görülür. 
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Türkiye'de stresle başa çıkma (Palancı, 2000), romantik yakınlığı başlatma (Eryılmaz, 2006) gibi 

algılanan kontrolün "alan özel" boyutlarında çalışmaların yapıldığı görülür. Alan genel algılanan kontrole 

ilişkin yapılacak çalışmalar için, alan genel algılanan kontrol ölçeğine gereksinim duyulmaktadır. Bu 

gereksinimi karşılamak amacıyla bu çalışmanın gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Bu çalışma, alan genel algılanan kontrol ölçeğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın ilk aşamasında ölçek maddeleri oluşturulmuştur. Ölçek maddeleri oluşturulurken, algılanan 

kontrol kuramına yönelik olarak Skinner ve arkadaşlarının (Skinner, 199S, 1996; Skinner ve Welborn, 

1992; Skinner ve Connell, 1986, Skinner, Chapman ve Baltes, 1988 ve Skinner,1991) ilgili çalışmaları 

gözden geçirilmiş, farklı alanlarda oluşturulan algılanan kontrol ölçeklerini incelenmiştir. Tüm bu 

incelemelerin sonucunda, ıs maddelik likert tipi 4 dereceli "alan genel algılanan kontrol ölçeği" deneme 

formu oluşturulmuştur. Ölçeğin deneme formu, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmak üzere farklı 

gelişim dönemlerinden 471 kişiye uygulanmıştır. 

Çalişma Grubu 

Alan genel algılanan kontrol ölçeğinin geliştirilmesi sürecinde toplam 471 katılımcı yer almıştır. 

Araştırma grubunda yer alan ergenlerin tamamı lise öğrencisi iken, genç yetişkinlerin tamamı üniversite 

öğrencisi ya da üniversite mezunudur. Yetişkin ve ileri yetişkinler ise farklı eğitim düzeylerinden 

gelmektedir. Araştırma grubunda yer alan denekierin yaşa göre dağılımları Tabio-l'de yer almaktadır. 

Tablo ı. 

Araşttrma Kapsammda Yer Alan Denekierin Yaş ve Cinsiyet 

Değişkenine Göre Dağtltmlan. 

Cinsiyet 

Yaş Dilimleri Erkek Kadın Denek Sayısı 

lS-18 S4 S6 110 

19-26 S9 S2 lll 

27-3S 6S 48 113 

36-4S 43 so 93 

46-60 28 16 44 

N= 471 

Tabio-l incelendiğinde, araştırma kapsamında yer alan denekierin 36 yaşından sonra sayılarının 

azaldığı görülür. Bunun nedeni ilerleyen yaşlardaki yaşlı nüfusa ulaşmanın zor olmasıdır. 

Bulgular 

Bu çalışmanın, amacı alan genel algılanan kontrolü ölçebilecek bir ölçek geliştirmek olduğu için 

araştırmanın bulguları geçerlik ve güvenirlik çalışmaları kapsamında ele alınacaktır. Bu bağlamda, ilk 

olarak ölçeğin geçerlik daha sonra da güvenirlik çalışmalarına değinilecektir. 
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Alan Genel Alg!lanan Kontrol Ölçeğinin Geçerlik Çalişmalan 

Alan Genel Alqılanan Kontrol Ölçeğinin Faktör Yapısı: Faktör analizinin ilk aşaması olarak ölçeği n tek 

boyutlu olup olmadığı temel bileşenler analizi ile test edilmiş ve ölçekte bulunan maddelerin birinci faktör 

yük değerleri incelenmiştir. Analiz sonucunda .30 ve üzerindeki faktör yük değerleri temel alınmıştır. 

Madde seçiminde ise maddelerin bulundukları yük değerleriyle, diğer faktör yük değerleri arasındaki 

farkın .10 ve daha yukarı olmasına dikkat edilmiştir (Büyüköztürk, 2003). Başlangıçta uygulanan temel 

bileşenler analizi sonucunda özdeğeri l'in üzerinde olan ve varyansın %36'nı açıklayan 1 faktör elde 

edilmiştir. 

Ölçeğin geliştirilmesinde düşünülen boyuta ulaşabilmek için faktör analizi uygulamalarına varimax dik 

döndürme yöntemiyle devam edilmiştir. Tekrarlanan rotasyanlar sonucunda birden fazla faktöre girip, 

aralarındaki farklar . lO ve daha az olan maddeler ölçekten çıkarılmış, böylece 6 maddeden oluşan tek 

boyutlu bir ölçek elde edilmiştir. Ölçek, "Alan Genel Alg!lanan Kontrol Ölçeği" olarak isimlendirilmiştir. 

Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen tek faktörlü ölçeğin, varyansın %40.10'nu 

açıkladığı ve öz değerinin 2.40 olduğu görülmüştür. 

Alan genel algılanan kontrol ölçeği ölçeğinin faktör analizine ek olarak, madde analizine ve madde

toplam korelasyonuna ilişkin hesaplamalar da yapılmıştır. Bu bağlamda ölçeğin kendi içinde madde 

toplam korelasyonları incelenmiş ve alt-üst gruplara ilişkin t testi yapılmıştır. Bu ölçekte yer alan 

maddelerin faktör yük değerleri, madde toplam korelasyonları ve t değerleri tablo-2'de yer almaktadır. 

Tablo-2'de görüldüğü gibi, her bir boyutun kendi içinde hesaplanan madde toplam korelasyon 

değerleri .Ol düzeyinde anlamlıdır. Her alt boyutun kendi içinde hesaplanan t değerlerinin de .Ol 

düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Tüm bu verilerin ışığında ilgili maddelerin ölçekte kalmalarına 

karar verilmiştir. 

Tablo- 3 incelendiğinde, bu çalışma grubu için alan genel algılanan kontrol ölçeğinden alınabilecek en 

yüksek puanın 24 ve en düşük puanın ise 8 olduğu görülür. Ölçekten alınan puanların artması algılanan 

kontrolün yüksekliğine, azalması ise algılanan kontrolün düşüklüğüne işaret etmektedir. 
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Tablo 2. 

Alan Genel Algi/anan Kontrol Ölçeği Maddelerinin Faktör Yap1s1, Madde Toplam Korelasyon/an. 

Maddeler 

Amaçlarıma ulaşmak için etkili yolları 

kullanırım. 

Hayatımı düzenieyebilirim 

İyi bir yaşam için çaba gösteririm. 

Hayatımın kontrolü benim elimde 

Belirlediğim amaçlarıma ulaşırım 

Kendi kendime yetebilen bir insanım. 

N= 471, *p<.01 

Faktör Yük 

Değeri 

68 

66 

.62 

.62 

.60 

.58 

Madde-Toplam 

Korelasyon u 

.61 * 

.66* 

.60* 

.66* 

.64* 

.59* 

Üst-Alt (%27) t 

Değeri 

13.80* 

15.90* 

13.51 * 

16.99* 

13.58* 

13.38* 

Alan Genel Alqılanan Kontrol Ölçeğinin Güvenirliği: Alan Genel Algılanan Kontrol Ölçeğin güvenirliği, 

içtutarlılık yöntemleri ile belirlenmiştir. Bu bağlamda, ölçeği n hesaplanan Cronbach Alfa değeri . 70 ve 

Spearman Brown değeri . 71'dir 

Tablo 3. 

Alan Genel Algılanan Kontrol Ölçeğinin Merkezi Dağılım ve Değişkenlik Ölçüleri. 

Minimum 
N X s Ranj 

Puan 

471 19.01 2.88 16 8.00 

Tartışma ve Sonuç 

Maksimum 

Puan 

24.00 

Yapılan analiz ve çalışmaların sonucunda alan genel algılanan kontrol ölçeğinin geçerli ve güvenilir 

olduğu bulunmuştur. Gelecekte yapılacak araştırmalarda ölçeğin kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Bundan sonraki çalışmalarda, alan genel algılanan kontrol ölçeğinin, alan özel ölçeklerle ilişkisine 

bakılarak ölçeğin benzer ölçekler geçerliğine yönelik çalışmalar yapılabilir. 
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Yeni Doğani Babaya Benzetme Eğiliminin 

Evrimsel Psikoloji Aç1smdan Değerlendirilmesi 

Sevgi KOCAMAN* 

Kiminle eşleşeceğinize karar verdikten sonra kadınların karşılaştıkları 2 adet ikilem vardır. 

Bunlardan ilki, karşısındaki adamın sahip olduğu kaynakları meydana gelecek olan yavruya ne 

kadar aktarıp aktarmayacağının olasılığı, ikincisi ise karşısındaki adamın meydana gelecek olan 

yavruya aktaracağı ve bu yavrunun büyüyüp, üreyebilmesini sağlayacak olan "iyi genlere" sahip 

olup olmama olasılığıdır. 

Diğer yandan erkeklerin yaşadıkları ikilem daha farklıdır. Erkekler doğacak olan çocuğa kaynak 

aktarımı yapacaklardır, fakat doğacak olan bebeğin başka bir adamın çocuğu olması ihtimali 

bulunmaktadır. Bu nedenle erkeklerin evrilmiş psikolojik mekanizmaları bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki, eşleşmeyi düşündüğü kadının başka bir erkekle ilişki olasılığını sınıriandırmaya 

kalkışmak ve başka birinin çocuğuna ebeveynlik yapmayı da böylelikle engelieyebilme olasılığını 

arttırmaktır. Erkekler kadınların sadakatierine ilişkin 3 çeşit stratejileri vardır; azaltmak, 

sınırlandırmak ve kontrol. Örneğin, kadınların potansiyel üreme periyodu sırasında çok daha 

koruyucu ve kıskanç olan erkekler, kadınların diğer erkeklerle birlikte olma olasılığını büyük 

ölçüde önleyebilmektedirler (Buss, 2000). 

Erkekler başka bir erkekle ilişkinin olması ihtimali gündeme geldiğinde ister istemez yarış stratejileri 

içerisine girebilir. Bu başka bir erkeğin değil de, kendi sperminin kadının yumurtasına ulaşmasını 

sağlayacak olan stratejilerdir. Bunlar sperm yarışlarıdır (Gallup, 2003). Sperm yarışları yoluyla vajinada 

yer alan sperm hacmi önem kazanmaktadır. Cinsel boşalma yoluyla salınan spermler, daha önce vajina 

içerisinde yer alan başkasına ait spermler varsa, onları çeşitli yollarla öldürmeye çalışırlar. Meni hacmini 

daha çok arttırarak, doğacak olan bebeğin babası olma ihtimalini arttırırlar (Baker & Bellis, 1995). 

Aldatılma durumuna karşı geliştirilebilecek bir savunma da babalığın, çocuğun doğumunun ardından 

bebeğin fiziksel benzerliğinin mevcut baba ile karşılaştırılmasıdır ve bu stratejinin insanlar ve hatta bazı 

hayvan türleri tarafından da kullanıldığına dair kanıtlar bulunmaktadır (Piatek, 2002; Westneat, 

Sherman, 1993). Fenatipik ipuçları meydana gelen yavrunun, erkeğin genetik akrabası olup olmadığına 

dair bir ipucunu sağlamaktadır. Bu ipuçları tabiki fiziksel benzerliği içermektedir. 

Geary (1999)'e göre, babalık yatırımı psiko-sosyal evrilmiş stratejilere dayanmaktadır. Babalık yatırımı 

eğer bu yatırım çocuğa bir yarar sağlıyorsa ancak o zaman evrilmiş olmalıdır. Geary babaya benzemenin 

uzun-süreli sağlıklı olarak hayatta kalma gibi, yavrunun gelişmesinin sağlanmasında önemli olduğunu 

vurgulamıştır. Örneğin, babalık yatırımından mahrum kalan çocukların, sosyal ortamlarda daha yetersiz 

oldukları ve hatta en uç örnek olarak da hayatta kalmayı başaramamış olmalarının yüksek olasılık 

gösterdiğini düşünülmektedir. Bu gibi durumlarda çocuk üvey baba tarafından fiziksel şiddete maruz 

kalabilir, hatta üvey baba tarafından öldürülebilmesi bile mümkün olabilmektedir. Böylece, babalık 

yatırımı çocuğa yarar sağlayan bir durumdur ve bu da karmaşık üreme stratejileri ile sonuçlanmaktadır 

(Geary, 1999). 

* Ege Üniversitesi, İzmir. 
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Benzerliğin değerlendirilmesinde objektif olarak değerlendirilen yüz benzerliğinin yanı sıra, sosyal 

ayna (social mirror) etkisinin de önemli olduğu düşünülmektedir. Evrimsel tarih açısından bakıldığında, 

sosyal ayna etkisinin algılanan benzerlikte birçok yönden etkili olmaktadır (Gallup, Brunch, 2000). Sosyal 

ayna etkisi aşağıdaki durumları içeren bir kavramdır; 

1. diğer insanların çocuğun size benzediğini belirtmeleri 

2. sizin çocuğunuzia sizin genetik ilişki içinde olduğunuz akrabalarınız arasında karşılaştırmaların 

yapılması 

3. siz, sizin akrabalarının ve çocuğun davranışsal benzeriikierin ya da farklılıkların izlenmesi 

Yapılmış olan birçok çalışma sosyal ayna etkisini desteklemektedir. Diğerlerinin çocuk-baba 

benzerliğine dair olan algıları, babanın benzerlik algısında (Daly, Wilson 1983; Regalski, Gaulin, 1993) ve 

bebeğe ve eşe yönelik baba tarafından oluşabilecek saldırgan davranışların önlenmesinde (Brunch, 

Gallup, 2000) önemlidir. Anneler sosyal ayna etkisinin önemi doğrultusunda bebeklerinin kendilerinden 

çok babalarına benzediklerini düşünmekte ve bunu sıklıkla eşierine dile getirmektedirler (Piatek, 2002). 

Leifer (1977)'in hamile kadınlarla yaptığı bir çalışmada, hamile kadınların hayallerinde doğacak 

bebeklerinin eşierine benzemesini istediklerini görmüştür. Bu da bize doğumun gerçekleşmesinin ve 

fenatipik kanıtların ortaya çıkması sonrası birden bire ortaya çıkan bir durum olmadığını, hamile 

kadınların babalık kuşkusunu ortadan kaldırmak konusunda çoktan motive olduklarını göstermiştir. 

Macfarlane (1977) yaptığı bir çalışmada, annelerin çok büyük bir çoğunluğunun bebeklerini babalarına 

benzettiklerini görmüştür. 

Daly ve Wilson (1982)'ın yapmış oldukları bir çalışmada, yeni doğan bebeklerin babaya benzetilmesine 

yönelik bir eğilimin olduğunu, bunda çevreden gelen geri bildirimler ve doğum sırası gibi bir takım 

faktörlerin etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Fenatipik olarak benzerliğin çok az bir düzeyde olması 

durumlarında bile, benzerliğin belirtilmesinde yüksek bir eğilim gözlemişlerdir. 

Eğer, algılanan benzerlik babalık etkileri üzerinde önemli bir rol oynuyorsa, yeni doğan bebeğin 

babaya benzernemesi durumlarında bebeği bazı tehdit edici faktörler bekliyor olabilir. Bu tehditlerden biri 

"suistimal" dir (abuse). Yapılan çalışmalarda öz baba olmadığı durumlarda bebeğin suistimal edilmesi 

riskinin çok daha yüksek olduğu görülmüştür (Wilson, Daly & Weghorst, 1980). Öz baba olduğu 

durumlarda da eğer bebek babaya benzemiyorsa, yine suistimal riski oluşabilmektedir (Daly & Wilson, 

1981). Ayrıca başarılı evlat edinme durumlarda da, ebeveynlerin kendilerine benzeyen çocukları evlat 

edindikleri görülmüştür (Jaffee & Fanshel, 1970). 

Christenfeld ve Hill (1995) 1 yaşındaki bebekler ve ebeveynleri ile yapmış oldukları çalışmalarında, bu 

bebeklerin annelerinden çok babalarına benzetildiklerini görmüşlerdir ve evrimsel açıdan da bunun böyle 

olması gerektiğini tartışmışlardır. Christenfeld ve Hill'e göre, anne bebeğin kendisinden olduğuna emindir, 

fakat babalar için durum aynı değildir. Bebeğin babaya benzemesi bir avantajdır ve ancak böylelikle 

babanın yatırım yapması sağlanabilir ve bebek hayatta kalabilir. 

Bredart ve French (1999)'in yapmış oldukları bir çalışmada, anne ve babaların doğru belirlenmesinin 

şans seviyesinin üzerinde olduğunu görmüş olsalar da, çocuğun yüzünden hareketle anne ve babayı 

doğru belirleme oranları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmadığını öne sürmüşlerdir. 

Mclain ve arkadaşları (2000), annelerin babalardan anlamlı düzeyde yüksek bir şekilde yeni doğan 

bebeklerini babalarına benzetme eğilimi gösterdiklerini görmüşlerdir. Fakat bağımsız yargıçlardan 

bebeklerle ebeveynleri eşleştirmeleri istendiğinde annelerle bebeklerin doğru eşleştirilme oranlarının 

babalarla bebekleri eşleştirme oranlarına kıyasla çok daha başarılı oldukları görülmüştür. Buradan yola 

çıkarak, annelerin gerçek benzeme durumlarına göre değerlendirme yapmadıklarını ve bunun da beklide 
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evrilmiş ya da koşullanmış yanıtlar sayesinde babanın babalık kuşkusunu ortadan kaldırmak için 

oluştuğunu belirtmişlerdir. Yeni doğanın babasıyla eşleştirilme olasılığının düşük olması önemlidir, çünkü 

aldatılma durumlarında babanın yeni doğan bebeğe zarar verme olasılığı gündeme gelmektedir. Aldatma 

durumları olsa da olmasa da babalık yatırımından yararlanmak kadınlar için bir avantaj sağlamaktadır ve 

kadınların sözel olarak, bebeklerini babalarına benzetmeleri, babalar ve babalık yatırımının sağlanması 

üzerinde etkili olmaktadır (Mclain, Setters, Moulton, Pratt, 2000). 

Christenfeld ve Hill (1995)'in, Bredart ve French (1999)'in ve ardından da Mclain ve arkadaşlarının 

(2000) yapmış oldukları çalışmalarda çelişkili bulgular elde edilmiştir. Genel olarak bakıldığında bu 3 

çalışmada da bebeklerin yabancılardan ziyade gerçek anne ve babalarına benzeme oranlarının şans 

seviyesinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu, özellikle bir ebeveyne daha çok benzedikleri görülmüştür. 

Fakat elde ettikleri sonuçlar değişmektedir. Birinde çocukların annelerinden çok babalarına benzedikleri 

(Christenfeld ve Hill, 1995), diğerinde babalarından çok annelerine benzedikleri (Mclain ve ark., 2000), 

bir diğerinde ise anne ve babaya benzeme düzeylerinin eşit olduğu (Bredart ve French, 1999) sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Christenfeld ve Hill (1995)'e göre, bebeğin babaya benzemesi babalık kuşkusunun ortadan 

kalkması ve babalık yatırımın sağlanması yönünde bebek için bir avantaj sağlamaktadır. Bredart ve 

French (1999) ile Mclain (2000)'a göre ise bebeğin yeni doğduğunda hiçbir ebeveyne benzernemesi ve 

böylece kimliğini gizlernesi aldatılma durumunun mevcut olabilme ihtimali olduğu için bebek için bir 

avantaj sağlamaktadır. Çünkü bebek mevcuttaki babaya değil de potansiyel olabilecek çevredeki başka 

bir babaya benzerse, aldatılma durumu ortaya çıkabilir ve bu da babanı babalık yatırımın kesmesine, 

hatta bebeğe ve eşe karşı şiddete sebep olacak durumlara yol açabilir. 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı evrimsel açıdan bakıldığında türün devamlılığının sağlanması için bebeklerin 

babalarına benzetilmesi olgusunun test edilmesidir. Bu olgunun sadece anne ve babalar için mi böyle bir 

yanlılık yarattığı, yoksa diğer insanlar için de mi durumun aynı olduğu ve de ayrıca gerçekten fiziksel 

olarak bebeklerin babaya benzeyip benzemediklerinin incelenmesi planlanmaktadır. 

Buradan yola çıkılarak 8 tane hipotez oluşturulmuş ve bu hipotezler test edilmiştir: 

ı. "Bebeğin babaya benzetilme durumu anneye benzetilme durumundan daha çok olacaktır." 

2. "Bebeğin cinsiyeti erkek olduğunda, babaya benzetme eğilimi daha fazla olacaktır." 

3. "Anneler babalardan daha çok babaya benzetme vurgusunu yapacaklardır." 

4. "Annenin yakınları, babanın yakınlarından daha fazla babaya benzetme eğilimi göstereceklerdir." 

5. "İlk doğan bebeğin babaya benzetilme olasılığı daha sonra doğanlara kıyasla daha fazla 

olacaktır." 

6. "Anne- babanın kaç yıldır evli oldukları babaya benzetme eğilimleri üzerinde etkili olacaktır." 

7. "Denekler gördükleri resimleri değerlendirirken babaya benzetme eğilimi göstereceklerdir ve bu 

değerlendirmede denekierin cinsiyetleri etkili rol oynayacaktır." 

8. "Çocuk sahibi olan denekler daha fazla babaya benzetme eğilimi göstereceklerdir." 

Yöntem 

Örnekle m 

36 kadın, 21 erkek denek deneye katılmışlardır. Denekierin yaşları, medeni halleri, çocuk sahibi olup 

olmama durumları ile eğitim düzeyleri not alınmıştır. 
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Araç- Gereçler 

Özel bir doğum hastanesinde yatmakta olan 65 aileden, aile bireylerinden anne, baba ve bebeklerin 

yüz fotoğrafları çekilmiştir. Her bebek fotoğrafı çekildiğinde ı günlüktür. Bebeklerden 34'ü kız, 31 tanesi 

erkek bebektir. Tüm fotoğraflar siyah- beyaz ve aynı boyutlarda hazırlanmıştır. 

Uygulama 

Uygulama sırasında öncelikle fotoğrafı çekilen anne ve babalara, aynı zamanda annenin ve babanın 

birer yakınlarına bebeğin fikizsel olarak kime daha çok benzediği sorulmuştur. Objektif bir yanıt alabilmek 

için aynı soru hastane personellerinden bir tanesine de sorularak yanıtlar not alınmıştır. Bebeklerin 

cinsiyetleri, kaçıncı çocuk oldukları, anne-babanın kaç yıldır evli olduğu sorulmuştur. Çekilen fotoğraflar 

anne ve babanın resmi üste, bebeğin resmi ikisinin ortasında ve altta olacak şekilde A4 boyutundaki 

fotoğraf kağıtlarına basılarak 65 sayfadan oluşanbir albüm elde edilmiştir. Bu albüm 57 deneke 

gösterilmiş ve herbir bebeğin kime benzediği sorulmuştur. Denekierin "anneye", "babaya", "ikisinede" ve 

"hiçbirine" şeklinde sıralanmış 4 tercih hakları bulunmaktadır. Denekler bireysel olarak deneye 

alınmışlardır. 

Bulgular 

ı. "Bebeğin babaya benzetilme durumu anneye benzetilme durumundan daha çok olacaktır." hipotezi 

test edilmiştir. 

Anne Baba Anne yakını Baba yakını Personel Toplam 

Anneye ll 21 15 19 19 85 

Babaya 33 21 34 27 35 150 

İkisine de 13 13 12 12 8 58 

Hiç birine 8 10 7 7 3 35 

Hipotezi test etmek için yapılan "sign test" sonucunda genel olarak bakıldığında, yeni doğanın babaya 

benzetilmesinde anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür (p<.OOl). babaya benzetme oranları 

annelere benzetme oranlarından çok daha yüksek düzeydedir. 

2. "Bebeğin cinsiyeti erkek olduğunda, babaya benzetme eğilimi daha fazla olacaktır." hipotezi test 

edilmiştir. Hipotezi test etmek için yapılan "sign test" sonucunda, bebeğin cinsiyetinin, genel olarak 

babaya benzetilme olgusu üzerinde bir farklılaşma yaratmadığı (p>.05), kız bebeklerde de erkek 

bebeklerde de bebeğin babaya benzetilme durumunun anneye benzetilme durumundan daha çok 

olduğu görülmüştür (p<.OOl). 
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Anne Baba Anne yakını Baba yakını Personel Toplam 

Anneye 4 ll 7 8 9 39 

Babaya ı6 ll ı8 ı4 ıs 74 
KIZLAR 

İkisine de 9 8 8 8 7 40 

Hiç birine 5 4 ı 4 3 17 

Anneye 7 lO 8 ll ı o 46 

Babaya ı7 ı o 16 13 20 76 
ERKEKLER 

İkisine de 4 5 4 4 ı ı8 

Hiç birine 3 6 3 3 o ıs 

3. "Anneler babalardan daha çok babaya benzetme vurgusunu yapacaklardır." hipotezi test edilmiştir. 

Anne Baba Toplam 

Anneye ll 21 32 

Babaya 33 2ı 54 

İkisine de 13 13 26 

Kimseye 8 ı o ı8 

Hipotezi test etmek için yapılan "sign test" sonucunda, annelerin babalardan daha çok babaya 

benzetme vurgusunu yaptıkları görülmüştür (p<.OOl). 

4. "Annenin yakınları, babanın yakınlarından daha fazla babaya benzetme eğilimi göstereceklerdir." 

hipotezi test edilmiştir. 

Anne yakını Baba yakını Toplam 

Anneye ıs ı9 34 

Babaya 34 27 6ı 

İkisine de ı2 ı2 24 

Kimseye 7 7 ı4 

Hipotezi test etmek için yapılan "sign test" sonucunda, annenin yakınlarının, babanın yakınlarından 

daha fazla babaya benzetme eğiliminde oldukları görülmüştür (p<.007). Anne yakınları babaya 

benzeterek annelerle aynı doğrultuda bir eğilim sergilemişlerdir (p< .009). Babanın yakınları ise babalarla 

benzer bir eğilim göstermişlerdir ve anneye ve babaya benzetme durumlarında bir farklılaşma 

göstermemişlerdir (p<. 302). 

5. "İlk doğan bebeğin babaya benzetilme olasılığı daha sonra doğanlara kıyasla daha fazla olacaktır." 

hipotezi test edilmiştir. Hipotezi test etmek için yapılan "sign test" sonucunda, ilk doğan bebeğin 

babaya benzetilme olasılığının daha sonra doğanlara kıyasla daha fazla olduğu görülmüştür (p<.OOl). 

İlk bebekte yüksek oranda babaya benzetme eğilimi görülmüştür (p< .001). İkinci bebeklerde ise 

anneye ve babaya benzetmeye ilişkin bir farklılaşma bulunmazken (p<.126), anlamlı bir farklılaşma 

yaratmasa da anneye benzetme daha sıklıkla yapılmıştır. 
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Anne Baba Anne yakını Baba yakını Personel Toplam 

Anneye 5 ı4 8 ı2 ı4 53 

İLK ÇOCUK 
Babaya 28 ı9 30 24 29 ı3o 

İkisine de ı2 ı o ll ı o 5 48 

Hiç birine 6 8 2 5 3 24 

Anneye 6 7 7 7 5 32 

İKİNCİ ÇOCUK 
Babaya 5 2 4 3 6 20 

İkisine de ı 3 ll 2 3 20 

Hiç birine 2 2 2 2 o 8 

6. "Anne- babanın kaç yıldır evli oldukları babaya benzetme eğilimleri üzerinde etkili olacaktır." hipotezi 

test edilmiştir. 

Anne Baba Anne yakını Baba yakını Personel Toplam 

Anneye 4 ı2 7 ll ll 45 

Babaya ı6 8 ı6 ı3 ı7 70 
0-4 YIL 

İkisine de 9 ı o ll 7 4 4ı 

Hiç birine 6 5 ı 4 3 ı9 

Anne Baba Anne yakını Baba yakını Personel Toplam 

Anneye 6 7 6 7 8 34 

Babaya 9 6 ı o 7 ı o 42 
4-ı5 YIL 

İkisine de 3 3 ı 3 2 ı2 

Hiç birine 2 4 3 3 o ı2 

Hipotezi test etmek için yapılan "sign test" sonucunda, anne- babanın kaç yıldır evli olduklarının 

babaya benzetme eğilimleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür (p<.025). 0-4 yıldır evli 

olan annelerde, babaya benzetme eğilimi anlamlı bir farklılaşma yaratırken (p<.Oll), 4-ı5 yıldır evli olan 

annelerde verdikleri yanıtlar açısından bir farklılaşma gözlenmemiştir (p<.607). 

7. "Denekler gördükleri resimleri değerlendirirken, babaya benzetme eğilimi göstereceklerdir ve bu 

değerlendirmede denekierin cinsiyetleri etkili rol oynayacaktır." hipotezi test edilmiştir. 

Genel 

Kadın 

Erkek 

Anneye 

31.57 

ı7.59 

ı o 

Babaya 

28.23 

ı9.95 

9.44 

Hipotezi test etmek için yapılan "t testi" sonucunda, genel olarak bakıldığında anneye ve babaya 

benzetme oranlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür (p<.009). Fakat deneklerin, anlamlı bir 

farklılaşma yaratmasa da, anne-babaların aksine daha çok anneye benzetme eğiliminin olduğu 

görülmüştür. Kadın ve erkek deneklere tek tek bakıldığında ise anlamlı bir farklılaşma bulunamamıştır 

(p>.05). 
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8. "Çocuk sahibi olan denekler daha fazla babaya benzetme eğilimi göstereceklerdir." hipotezi test 

edilmiştir. 

ÇOCUK 

VAR 

YOK 

Anneye 

32.04 

31.24 

Babaya 

27.62 

28.66 

Hipotezi test etmek için yapılan "t testi" sonucunda, çocuğu olan denekierin vermiş oldukları yanıtların 

yaklaşık olarak anlamlı bir farklılaşma gösterdiği (p<.057), fakat çocuk sahibi olmayan denekierin vermiş 

oldukları yanıtlar arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı görülmüştür (p< .080). 

Tartışma 

Yapılan çalışmanın sonuçları literatürle örtüşür bir şekildedir. Genel olarak bakıldığında babaya 

benzetme eğiliminin anne-babalar ve anne-baba yakınlarında olduğu, bu eğilimin özellikle annelerde ve 

anne yakınlarında çok yüksek olduğu görülmüştür. Anneler gibi anne yakınları da benzer bir motivasyona 

sahip oldukları için benzer bir eğilim gösterdikleri düşünülmektedir. Babalık kuşkusunun ortadan 

kaldırılmasında babayı ikna etme görevi öncelikle anneye, daha sonra da anne yakınlarına düşmektedir. 

Bebeğin cinsiyetinin bir etkisinin olmadığı, fakat anne-babanın kaç yıldır evli olduğunun ya da bebeğin 

kaçıncı çocuk olduğunun önemli sonuçlar doğurduğu görülmüştür. Bu da bize özellikle annelerin yapmış 

oldukları değerlendirmelerde objektif yanıtlar vermediklerini göstermektedir. Çünkü eğer yeni doğan 

bebekler genel olarak babalarına benzeselerdi bu evliliğin ileriki yılların doğan çocuklarda da, ilk çocuktan 

sonraki çocuklarda da gözlenmesi gerekirdi. 

Anne ve babaların verdikleri yanıtların doğruluğunun belirlenmesi için bağımsız deneklere aynı 

soruların yöneltilmesi sonucunda, annelerin ve anne yakınlarının objektif bir değerlendirme yapmayıp, 

bebekleri babalarına benzettikleri, fakat babaların bağımsız deneklerle benzer bir eğilim sergiledikleri 

görülmüştür. 

Denekierin cinsiyetinin ya da evli olup olmamalarının değerlendirme üzerinde bir etkisinin olmadığı, 

fakat denekierin çocuk sahibi olup olmamalarının yanıtlar üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Fakat bu 

etki, gerçek anne-babaların yanıtları ile karşılaştırıldığında çok anlamlı kalmamaktadır. Buda 

göstermektedir ki, kadın ya da erkek veya anne ya da baba olmaktan daha çok, kişiler kendi çocukları 

söz konusu olduğunda babaya benzetme eğilimi sergilemektedirler. 

Mevcut çalışmanın ikinci aşamasında aynı anne-babalara 6 ay ve 1 yıl sonrasında tekrar aynı soruların 

yöneltilmesi ve alınan yanıtlar arasındaki ilişkinin belirlenmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda aynı 

bebeklerin 6 aylık ve 1 yaşındaki fotoğrafiarına ulaşılması ve aynı çalışmanın bağımsız deneklerle de 

tekrarlanması planlanmaktadır. Böylelikle zamansal bir etkinin olup olmadığı daha net ortaya 

çıkartı lacaktır. 
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Beliren Yetişkinlik: Tek Bir Evre mi ? 

Hasan ATAK* 

Beliren yetişkinlik, 18-29 yaş arasını kapsayan yeni bir yaşam dönemidir. İnsan yaşamının 

ortalama ll yıllık bir bölümünü kapsayan bu dönemin tek bir ana dönem olmadığına 

yönelik gözlemsel kanıtlar vardır. Gelişimde, evre ya da alt evrelerden söz etmek için en 

önemli ölçüt "niteliksel değişim"dir. Bu bağlamda, bu dönemin alt evrelerinin olup 

olmadığının incelenmesi bir zorunluluk gibi görünmektedir. Acaba beliren yetişkinlik alt 

evrelere bölünebilir mi? Bölünebilirse, ortalama yaş sınırlarından söz edilebilir mi? Bu 

çalışma, en temel anlamıyla bu sorulara cevap verme amacını taşımaktadır. Bu araştırma, 

kesitsel araştırma düzeninin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Veriler, 18-29 yaş 

arasından toplanmış, ancak Türkiye'de beliren yetişkinlik için ortalama yaş sınırları 19-26 

olduğu için (Atak ve Çok, 2007), 19-26 yaş arası 453 beliren yetişkinden elde edilen veriler 

üzerinde çalışılmıştır. Verilerin toplanması için, Reiffman, Arnett ve Colwell (2003) 

tarafından geliştirilen Beliren Yetişkinliğin Boyutları Envanteri uyarlanarak kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) kullanılmış ve uygun 

grafikler hazırlanmıştır. Ölçekten ve alt ölçeklerden alınan toplam puanlarla yaş arasında 

anlamlı ilişki bulunmuştur ve beliren yetişkinliğin üç alt dönemden oluştuğu söylenebilir. 

Beliren yetişkinlik; ergenimsi (ortalama 18-19 yaş), orta beliren yetişkinlik (ortalama 20-

24 yaş) ve yetişkinimsi (ortalama 25-26 yaş) olarak bölünebilir. Alt ölçeklerden elde edilen 

bulgular, bu alt dönemleri destekler niteliktedir. 

Anahtar Sözcükler: Beliren yetişkinlik, Beliren yetişkin, Yetişkinliğe geçiş, Evre. 

Giriş 

Eskiden beri insan yaşamı çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık olmak üzere dört temel 

evrede incelenmektedir. Ancak, son yıllarda yapılan gelişim psikolojisi çalışmaları bunlara "beliren 

yetişkinlik (emerging adulthood)" adı verilen ve ergenlikten sonra gelen yeni bir evre eklemektedir. 

Ergenlik, insan gelişiminde önemli bir dönemdir ve gelişimin tüm yönleri dikkate alındığında, 

bireyin bir yetişkin olma yolundaki adımlarının belirleyicisi sayılabilir. Son yarım yüzyıldaki sosyal 

ve ekonomik değişimlerden dolayı günümüzde ergenliğin başlangıcı onlu yaşların başına doğru, 

hatta daha da erken yaşiara doğru bir kayma göstermektedir. Ayrıca, ergenliğin niteliği de eskiye 

oranla oldukça değişmiştir. Örneğin, pek çok ergen, ana-babaları, arkadaşları ve medya tarafından 

hızlıca bi.Jyümeleri ve daha erken yaşlarda bir yetişkin gibi davranmaları konusunda baskı 

hissetmektedirler. Ergenlikteki değişimlere benzer olarak son yarım yüzyılda yetişkinliğe geçişte, 

ortalama 18-25 yaşlar arasındaki bireylerin ve hatta yetişkinlerin rollerinde de değişiklikler olmaya 

başlamıştır (Arnett, 2000a; 2004). Örneğin 1970'1erde ABD'deki erkekler için evlenme yaşı 23, 

kadınlar için ise 21 iken, 1996'ya gelindiğinde ise, bu yaş sınırları erkekler için 27, kadınlar için 25'e 

yükselmiştir. İlk çocuğa sahip olma yaşı da benzer şekilde değişmiştir. Aynı zamanda ABD'de 

liseden sonra eğitime devam etme oranı 1940'ta %14, iken bu oran 1990'1arda % 60'a ulaşmıştır. 

Benzer değişiklikler diğer sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerde de görülmektedir. 

* Ankara Üniversitesi, Ankara. 
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Bu son yarım yüzyıldaki değişiklikler, ortalama 18-25 yaşlar arasındaki bireylerin gelişimlerinin 

doğasını da değiştirmiştir (Arnett, 2000a; 2003; 2004). Çünkü evlilik, ana-baba olma, eğitimi 

tamamlama ve kendine ait bir evde yaşama yaşları yirmili yaşların sonuna doğru ilerlemiştir. 18-25 

yaşları arasındaki bireylerin, yetişkin yaşamiarına girdikleri ve yetişkinlik rollerini üstlendiklerine 

ilişkin kesin kanıtlar da bulunmamaktadır (Arnett, 1994a; 1994b; 2000b; 2004). Bu yaşlardaki 

bireylerin özelliklerinde çok büyük farklılıklar göze çarpmaktadır (Arnett, 1997; 1998; 2000a; 

2003; 2004; Casper ve Bianchi, 2002). Tüm bu farklılıklardan dolayı, bu dönem "beliren yetişkinlik 

dönemi (emerging adulthood)" (Arnett, 2000a) olarak tanımlanmıştır. 

Beliren yetişkinlik kavramı, 18-29 yaşlar arasını kapsayan yeni bir gelişim dönemini açıklayan 

bir kavramdır (Arnett, 2000a; 2004). Beliren yetişkinliğin, ergenlik ve genç yetişkinlik arasında, 

kendine özgü özellikleri olan ve hem ergenlikten, hem de genç yetişkinlikten farklı bir gelişim 

dönemi olduğu öne sürülmektedir. Bu dönemde, ne çocukluğun bağımlılığı bırakılmıştır; ne de 

yetişkin sorumluluğu tümüyle kabul edilmiştir (Arnett, 2000a; Arnett, Ramos ve Jensen, 2001; 

Casper ve Bianchi, 2002). Kuramsal bir bakış açısı ile "beliren yetişkinliğin", demografik olarak, 

öznel olarak ve kimlik keşfi açılarından farklı bir gelişim dönemi olduğu belirtilmektedir. 

Sanayileşmiş ülkelerdeki pek çok genç insan, bu dönemde yaşamlarında temel değişikliklere neden 

olacak seçimlerde bulunurlar (Arnett, 2000a). Beliren yetişkinlik, yaşamı yönlendiren aşk, iş ve 

dünya görüşü gibi özelliklerde meydana gelen değişiklikler ve denemeler dönemidir. Bu dönemde, 

karar verilmemiş pek çok seçenek vardır ve geleceğe ilişkin çok az şey netleşmiştir. 

Amerika ve Avrupa gibi, son 30-40 yılda Türkiye'de de özellikle bazı toplumsal kesimlerin 

yaşamını derinden etkileyen ekonomik ve toplumsal değişimler olmuştur. Örneğin, Türkiye'de 

ortalama evlenme yaşı son 20 yılda ortalama 4 yıl yükselmiştir (TNSA, 2004). Örneğin, yirmili 

yaşların başındaki erkeklerin %15'i, yirmili yaşların ortalarındakilerin %30'u, yirmili yaşların 

sonundakilerin ise %85'i evlidir. Türkiye'de kadınlar ilk kez anne olma olgusunu yirmili yaşlarda 

yaşamaktadır. Türkiye'de ilk çocuğa sahip olma yaşı, evlenme yaşının artmasına bağlı olarak son 

yirmi yılda hızla yükselmiştir. Ayrıca, eğitim düzeyinin artmasıyla birlikte ilk çocuğa sahip olma 

yaşında hızlı bir yükseliş gözlenmektedir. Örneğin, hiç eğitimi olmayan kadınlar, lise ya da üzeri 

eğitim almış kadınlardan ortalama olarak iki yaş önce ilk çocuğa sahip olmaktadır. Bu eğilim esas 

olarak genç yaş gruplarında evliliklerin ertelenmesinden kaynaklanıyor gibi görünmektedir (TNSA, 

2004). 

Evlenme ve ana-baba olma yaşındaki yükselişe benzer olarak, Türkiye'de nüfusun çoğunluğu 

eğitime devam etmekte ve eğitimi tamamlama yaşı da yükselmektedir. Daha genç kuşaklar için 

hesaplanan göstergeler, gerek erkeklerde, gerekse kadınlarda eğitime devam etmenin zaman 

içinde sürekli arttığını göstermektedir (TNSA, 1999; 2004). 

Bu bilgiler doğrultusunda, diğer gelişmiş ülkelerdekine benzer değişikliklerin Türkiye'de de 

beliren yetişkinlik dönemini doğurduğu söylenebilir. Beliren yetişkinlik, Arjantin'de ortalama 25-27 

yaşlar arasında (Facio ve Micocci, 2003), İsrail'de 20-24 yaş arasında (Mayseless ve Scharf 2003), 

Amerika'nın genelinden farklı bir kültüre sahip Mormen'larda 18-20 yaş arasında (Nelson, 2003) ve 

Amerika'da 18-25 yaş arasında (Arnett, 2001b; 2004) yaşandığı kaydedilmektedir. Türkiye'de ise 

bu dönem yapılan tek araştırmaya göre, 19-26 yaş arasında yaşanıyor görünmektedir (Atak, 2005; 

Atak ve Çok, 2006; 2007). Atak'a (2005) göre, Türkiye'de tipik beliren yetişkinler, "ortalama 19-26 

yaş arasında olan, eğitimini sürdüren, henüz evlenmemiş olan, ana-baba olmayan ve henüz kalıcı 

ve tam zamanlı bir işte çalışmaya başlamamış olan" bireylerdir ve bu dönemdeki özgürlüklerden 

78 



Beliren Yetişkinlik: Tek Bir Evre mi? 

diğer bireylerden daha fazla yararlanmaktadırlar. Türkiye'de bu dönemin yaşanıyor görünmesi, 

Türkiye'nin belli toplumsal kesimlerinin batı etkisinde olduğuna bağlanabilir. 

Gelişimle ilgili temel kavramlardan bir tanesi de evre kavramıdır. Evre, gelişirnde görece sırasal, 

ani ve sabit bir değişimle belirlenmiş bir durumdur. Günümüzde evre kavramı gelişim 

psikologlarınca iki anlamda kullanılmaktadır. "Güçlü" anlamda evre kavramı süreksizliği ifade eder. 

Bu evrelerden her biri diğerinden "niteliksel" olarak farklıdır. Bu anlamda evreler her zaman belirli 

bir zaman aralığında ortaya çıkmak durumundadırlar; gelişen birey bir evreyi atlayamaz, evreleri 

bir başka zaman aralığında yaşayamaz. Evre kavramının "zayıf" anlamı da vardır ve yaş, çevre, 

ilgiler, etkinlikler konusunda bilgi verir. Bütün bu kullanımlarda kavram anlam değişikliği olmadan 

geçer (Zimbardo, 1979). Kuramsal olarak bakıldığında, evrelerin genel sorunları betimlediği 

görülmektedir. Evreler davranıştaki nitelik farklılıklarını dile getirirler ya da bir evredeki davranışın 

kendine özgü nitelikleri vardır. Evreler ayrıca değişmez bir ardışıklık gösterirler. Bir evre diğerini 

değişmez bir sıra içinde izler. Son olarak, kültürler arasındaki farklılıklara karşın, bütün kültürler 

aynı yaşam sorunlarıyla başa çıkmaya çalıştıkları için gelişim evreleri bütün kültürlerde aynıdır 

(Crain, 1986). 

Gelişim kuramlarının çoğu evre kuramlarıdır. Ancak evre kuramlarının hepsi evre kavramının 

gerektirdiği özelliklere sahip değildir. Örneğin, bir evrenin nerede bittiği, diğerinin nerede başladığı 

konusunda çok az görüş birliği vardır. Bu tür sorunlar nedeniyle günümüzde evre kavramı daha az 

sınırlayıcı bir biçimde kullanılmaktadır. Özel bir alandaki belli başlı yaşam evrelerinin 

betimlenmesinde hala evre kavramı tercih edilmektedir. Bu bağlamda, insan yaşamının ortalama ll 

yıllık bir bölümünü kapsayan beliren yetişkinlik döneminin tek bir ana dönem olmadığına yönelik 

iddialar vardır. Gelişimde, evre ya da alt evrelerden söz etmek için en önemli ölçüt "niteliksel 

değişimdir". Bu yüzden, bu dönemin alt evrelerinin olup olmadığının niteliksel değişim bağlamında 

incelenmesi bir zorunluluk gibi görünmektedir. 

Amaç 

Acaba beliren yetişkinliğin alt evreleri var mıdır? Eğer varsa, ortalama yaş sınırlarından söz 

edilebilir mi? Bu çalışma, en temel anlamıyla bu sorulara cevap verme amacını taşımaktadır. Beliren 

yetişkinliğin alt evrelerinin olup olmadığı incelenirken bir evre için olmazsa olmaz bir özellik olan 

"niteliksel değişim" ölçütü esas alınmıştır. Bu bağlamda, eğer beliren yetişkinliğin alt evreleri varsa, 

ilk evredeki bireylerin daha ergenimsi özellikler göstermesi, orta evredeki bireylerin kuramda 

açıklanan ve sıralanan temel özellikleri gösteriyor olması ve son evredeki bireylerin ise yetişkin 

özelliklerine daha yakın özellikler taşıması beklenmektedir. Yani, beliren yetişkinlikte alt evreler 

varsa, ölçekten ve alt ölçeklerden alınacak puanların anlamlı biçimde farklılaşması beklenmektedir. 

Beliren yetişkinlik dönemi hem ergenlikten, hem de yetişkinlikten farklıdır ve bu dönemdeki 

bireylerin kendilerine özgü özellikleri vardır. Beliren yetişkinliğin beş temel özelliği şöyle 

özetlenmektedir (Arnett, 2000; 2004): 

1- Beliren yetişkinlik kimlik arayışı dönemidir; özellikle aşkta, dünya görüşünde ve iş 

yaşamında farklı seçeneklerin denendiği ve araştırıldığı dönemdir. 

2- Beliren yetişkinlik değişkenlik dönemidir. 

3- Beliren yetişkinlik yaşam sürecinde bireyin en çok kendine odaklandığı (self-focused) yani, 

kendi başına olduğu dönemdir. 
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4- Beliren yetişkinlik ergenlik ya da yetişkinlik dönemi değildir; ikisinin arasında bir geçiş ve 

kendini arada hissetme dönemidir. 

5- Beliren yetişkinlik fırsatlar dönemidir; insanların ümitlerinin geliştiği, yaşamlarını 

değiştirebilecekleri, fırsatların ve olanakların çok çeşitli olduğu bir dönemdir. 

Gelişim daima ileriye doğrudur. Bu bağlamda, biraz daha açıklamak gerekirse, Arnett'in 

kuramsal açıklamaları doğrultusunda, araştırmanın beklentileri olarak şunlar söylenebilir: Ölçeğin 

tümünden alt grupların farklı puanlar alması, Olumsuzluk/Kararsızlık alt ölçeğinden orta evredeki 

bireylerin diğerlerine göre yüksek puan alması, Kimlik keşfi/Arada hissetme alt ölçeğinden 

ergenliğe yakın olan ve orta guruptaki bireylerin son gruptakilere göre daha yüksek puan alması ve 

son olarak Olanakları deneme/Kendine odaklanma alt ölçeğinden orta gruptaki bireylerin 

diğerlerinden daha yüksek puan alması beklenmektedir. Ancak, eğer beliren yetişkinliğin alt evreleri 

yoksa, niteliksel değişim bağlamında ölçeğin tümünden ve özellikle alt ölçeklerden alınacak puanlar 

arasında anlamlı fark olmaması gerekir. Bu araştırma ile açıklanan amaca ek olarak bu varsayımlar 

test edilmiştir. 

Yöntem 

Araşt~rmamn Modeli 

Bu araştırma, beliren yetişkinlik döneminin alt evrelerinin olup olmadığını ortaya koymak 

amacıyla, tarama modeli biçimindeki betimsel bir araştırmadır. Araştırmada kullanılan veriler, farklı 

yaşlardaki bireylerden elde edilmiş ve kesitsel araştırma düzeni kullanılmıştır. 

Araştirma Grubu 

Veriler, 18-29 yaş arasından toplanmış, ancak Türkiye'de beliren yetişkinlik için ortalama yaş 

sınırları 19-26 olduğu için (Atak ve Çok, 2007), 19-26 yaş arası 453 beliren yetişkinden elde 

edilmiştir. Bu çalışmada, araştırma grubu ortaöğretim, lisans ve lisansüstü öğrenim gören 

üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanları (araştırma görevlisi, uzman, okutman) ile doktorlar 

ve öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmada katılımcıların çeşitliliğini sağlamak amacıyla, 

ortaöğretim öğrencileri ve farklı alanlardan (fen, sosyal ve sağlık bilimleri), farklı yaş düzeylerine 

sahip lisans ve lisansüstü öğrenciler ile farklı yaş gruplarından doktorlar ve öğretmenler katılımcı 

olarak seçilmiştir. Veriler toplanırken katılımcılarda gönüllülük ilkesi esas alınmıştır. Araştırmaya 

katılan bireylerin yaşa ve cinsiyete göre dağılımları aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 1'de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 453 kişinin % 47,3'ü erkek (214 kişi), % 52J'si 

(239 kişi) kadındır. Grubun % 27,3'ü 19 yaşında, % 31,1'i 20-24 yaş arasında ve% 41,6'sı 25-26 

yaşlar arasında yer almaktadır. 

Verilerin Toplanmasi 

Verilerin toplanması için, Reiffman, Arnett ve Calwell (2003) tarafından geliştirilen "Beliren 

Yetişkinliğin Boyutları Envanteri" Türkçe'ye uyarlanarak kullanılmıştır. Orijinal ölçeğin alt faktörleri 

"Kimlik keşfi, Deneme-yanılma, Olumsuzluk-kararsızlık, Kendine odaklanma, Başkalarına 

odaklanma ve Arada hissetme" alt ölçekleridir. 
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Tablo ı. 

KatJIJmCJiann Yaş ve Cinsiyete Göre DağJIJmlan (N=453). 

Gruplar 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

Yaş Aralığı 

19 

20-24 

25-26 

Toplam 

N 

239 

214 

124 

141 

188 

453 

% 

52,7 

47,3 

27,3 

31,1 

41,6 

100 
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Bu alt ölçeklerden "Kimlik keşfi, Deneme-yanılma, Olumsuzluk-kararsızlık, Kendine odaklanma 

ve Arada hissetme" ölçekleri beliren yetişkinlik kuramıyla ve beliren yetişkinlik döneminin 

özellikleriyle uyumlu, "Başkalarına odaklanma" alt faktörü ise beliren yetişkinlik kuramına ve bu 

dönemin özelliklerine ters olan maddeleri içermektedir. Bu ölçek, demografik olarak orijinal 

örnekleme benzer katılımcılar kullanılarak; geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak Türkçe'ye 

uyarlanmış (Atak, 2005) ve verilerin toplanmasında kullanılmıştır. Ölçekten yüksek puan almak, 

beliren yetişkinlik döneminde olmak anlamına gelmektedir. Uyarlanan ölçekte, birinci faktör beliren 

yetişkinlik döneminin karasızlık, değişkenlik ve olumsuzluk gibi özelliklerine ilişkin maddeleri 

içerdiği için "Olumsuzluk/Kararsızlık (M2, M3, M4, M5, M6, MlO, M12)", ikinci faktör beliren 

yetişkinlik döneminin kim olduğunu bulma ve kendini bir geçiş döneminde hissetme gibi temel 

özelliklerine ilişkin maddeleri içerdiğinden dolayı "Kimlik keşfi/Arada hissetme (M7, M16, M17, Ml8, 

M19, M20)" olarak adlandırılmıştır. Son olarak, üçüncü faktör ise beliren yetişkinlik döneminde 

bireyin kendine ve kendi yaşamına odaklanma, yeni şeyleri fark etme, deneme ve keşfetme gibi 

temel özelliklerine ilişkin maddeleri içerdiği için "Olanakları deneme/Kendine odaklanma (Ml, M8, 

M9, Mll, M13, M14, M15)" olarak adlandırılmıştır. Ölçekten alınacak en düşük puan 20, en yüksek 

puan ise 80'dir. 

Verilerin Analiz Edilmesi 

Veriler üzerinde gerekli analizler SPSS 13.0 programı ile yapılmıştır. Katılımcıların demografik 

özelliklerinin analizinde frekans ve yüzde dağılımı kullanılmıştır. Katılımcıların ölçekten aldıkları 

puanlar arasındaki farkların anlamlılığı tek yönlü Varyans (One-Way ANOVA) analizi ile incelenmiş 

ve uygun grafikler hazırlanmıştır. Varyans analizi sonrasında ortalamalar arasındaki farkların 

kaynağına Scheffe Testi ile bakılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde en az .05 anlamlılık düzeyi 

benimsenmiştir. 

Bulgular 

Katılımcıların ölçekten aldıkları puanların anlamlılığına bakabilmek için her yaş düzeyi için 

ortalama puanlar incelenmiştir ve alt dönemler buna göre belirlenmeye çalışılmıştır. Ölçekten ve alt 

ölçeklerden alınan toplam puanlarla yaş arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Katılımcıların ölçeğin 
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tümünden ve alt ölçeklerden aldıkları ortalama puanlar, her yaş düzeyine göre aşağıda grafiklerle 

gösterilmiştir. 
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Grafik 1. Ölçeği n Tümünden Her Yaş Düzeyine Göre Alınan Ortalama Puanlar. 

Grafikte de görüldüğü gibi, ölçeğin tümünden alınan puanlar 19 yaştan sonra birden 

yükselmekte ve 24 yaştan sonra aniden düşmektedir. Bu bilgi temel alınarak, beliren yetişkinlik için 

üç alt evre önerilebilir. Grafik dikkatle incelendiğinde, beliren yetişkinlik döneminde dört alt evre 

varmış gibi görünmekle birlikte, yapılan ek bir işlemle bu durum sorgulanmıştır. Yapılan ek işlemde, 

20-22, 23-24 ve 25-26 yaş grupları ortalama puan açısından karşılaştırılmıştır. 20-22 ve 23-24 yaş 

grubundaki bireylerin ortalama puanları arasında anlamlı fark bulunmamış ve bu iki grupla 25-26 

yaş grubunun ortalama puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bu yüzden, beliren yetişkinliğin 

dört değil, üç alt evreden oluştuğu söylenebilir. Bundan sonra, analizler bu üç yaş grubu üzerinden 

ölçeğin tümü ve alt ölçekler için yapılmıştır. Alt ölçekler için analiz yapılmasının nedeni, 

araştırmanın hipotezlerini sorgulamak ve böylece alt evreler olup olmadığına ilişkin kanıtlar 

aramaktır. Belirlenen ortalama yaş sınırları (19, 20-24 ve 25-26) üzerinde analiz yapılmıştır ve 

aşağıda bu yaş düzeylerine göre ölçekten alınan ortalama puanları içeren grafik sunulmuştur. 

Grafik incelendiğinde, üç grup arasındaki ortalama puan farkı açıkça görülmektedir. İlk ve son 

grup arasındaki puan farkının yüksek olmadığı ve orta grubun puanının diğerlerinden yüksek olduğu 

göze çarpmaktadır. Bu üç yaş düzeyinin alt evreler için uygun olduğu söylenebilir. 
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Grafik 2. Ölçeğin Tümünden Yaş Düzeylerine Göre Alınan Ortalama Puanlar. 

Bu alt evreleri doğrulamak amacıyla/ bu yaş düzeyleri için alt ölçeklerden alınan puaniara 

bakılmıştır. Aşağıda herbir alt ölçek için bu yaş düzeyleri temel alınarak uygun grafikler 

sunulmuştur. 
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Grafik 3. Olumsuzluk/Kararsızlık Alt Ölçeğinden Yaş Düzeylerine Göre Alınan Ortalama Puanlar. 

Olumsuzluk/Kararsızlık alt ölçeğine ilişkin grafik incelendiğinder ortalama puanların 19 yaştan 

sonra hızla arttığır 24 yaştan sonra ise biraz düştüğü görülmektedir. Bu durum bu alt ölçekle ilgili 

hipotezi doğruluyor gibi görünmektedir. 
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Grafik 4. Kimlik keşfi/ Arada hissetme Alt Ölçeğinden Yaş Düzeylerine Göre Alınan Ortalama 

Puanlar. 

Kimlik keşfi/Arada hissetme alt ölçeğine ilişkin grafik incelendiğinde, ortalama puanların 19 

yaştan sonra biraz arttığı, 24 yaştan sonra ise hızla düştüğü görülmektedir. Bu durum bu alt ölçekle 

ilgili hipotezi doğruluyor gibi görünmektedir. 
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Grafik 5. Olanakları deneme/Kendine odaklanma Alt Ölçeğinden Yaş Düzeylerine Göre Alınan 

Ortalama Puanlar. 

Olanakları deneme/Kendine odaklanma alt ölçeğine ilişkin grafik incelendiğinde, ortalama 

puanların 19 yaştan sonra hızla arttığı, 24 yaştan sonra ise hızla düştüğü görülmektedir. Bu durum 

bu alt ölçekle ilgili hipotezi doğruluyor gibi görünmektedir. 
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Genel anlamıyla tüm grafikler incelendiğinde, grafiklerde de görüldüğü gibi, beliren yetişkinliğin 

alt evreleri için bu yaş sınırlarının uygun olduğu söylenebilir. Ölçeğin tümünde ve alt ölçeklerde 

puan farkları incelenirken bir evre için olmazsa olmaz bir özellik olan "niteliksel değişim" esas 

alınmıştır. Bu evrelere isim vermek gerekirse, araştırmanın hipotezleri de dikkate alınarak, ilk evre 

için "ergenimsi", ikinci evre için "orta beliren yetişkinlik" ve son evre için "yetişkinimsi" isimlerinin 

uygun olduğu söylenebilir. Çünkü, ergenimsilik dönemindekiler daha fazla ergen özellikleri, 

yetişkinimsilik dönemindekiler daha fazla yetişkin özellikleri gösterirken, orta beliren yetişkinler 

Arnett'in kuramında açıkladığı özellikleri diğerlerinden daha fazla göstermektedir. Akıllara bu 

çalışmada orta beliren yetişkin olarak adlandırılan grubun sadece beliren yetişkin olduğu, diğer 

grupların olmadığı gibi bir soru gelebilir. Bu sorunun geçersiz olduğunu iki temel kanıt 

açıklamaktadır. İlk olarak, bunu önlemek için veriler 18-29 yaş arasından toplanmıştır ve 18 yaşla 

19 yaş ve 25-26 yaş grubu ile 27-29 yaş grubunun puanları karşılaştırılmıştır ve aradaki farkın 

analamlılığı incelenmiştir. Sonuçlar, 18 yaş grubundakilerle 19 yaş grubundakilerin puanları 

arasında, 19 yaş grubunun lehine anlamlı bir fark olduğunu ve aynı şekilde 25-26 yaş ile 27-29 yaş 

grubu arasında ilk grubun lehine anlamlı fark olduğunu göstermiştir. Yani 18 ve 27-29 yaş grubu 

zaten beliren yeişkin değildir. İkinci kanıt daha önceki bir çalışmadan (Atak 2005; Atak ve Çok, 

2007) gelmektedir. Atak ve Çok'un daha önceki çalışmasında da beliren yetişkinlik için ortalama 

yaş aralığı Türkiye için 19-26 olarak bulunmuştur. Elbetteki bu yaş sınırları bireyden bireye 

değişebilir ve bu çalışmayla belirlenen alt evrelerin de yaş sınırları bireysel farklılıklara göre 

değişebilir. 

Tüm bu bilgiler ışığında, katılımcıların bulundukları yaş düzeyleri ile ölçekten ve alt ölçeklerden 

aldıkları puan arasında anlamlı ilişki olup olmadığına ilişkin ANOVA sonuçları Tablo 2'de 

sunulmaktadır. 

Analiz sonuçları, katılımcıların yaş düzeyleri açısından ölçeğin tümünden aldıkları puanda anlamlı 

bir fark olduğunu göstermektedir [F (2-450) = 12,05, p<.01]. Yani, katılımcıların bulundukları yaş 

düzeyleri ile ölçekten aldıkları puan anlamlı bir şekilde ilişkilidir. Ortalama puan farklarının hangi 

yaş grupları arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, B 

(X =59,89) olarak kodlanan 20-24 yaş düzeyindeki katılımcıların ölçekten aldıkları puanlar A yani 

19 yaş düzeyi (X=55,54) ve C (X=56,12) olarak kodlanan 25-26 yaş düzeylerindeki bireylerin 

ölçekten aldıkları puanlardan yüksek bulunmuştur. A ve C olarak kodlanan yaş gruplarının ölçekten 

aldıkları ortalama puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ölçekten en yüksek puan alan 

katılımcılar 20-24 yaş arası bireylerdir. Bu bulgu Türkiye'deki beliren yetişkinlik döneminin üç alt 

evreden oluştuğu şeklinde değerlendirilebilir ve beliren yetişkinliğin bireylere sunduğu keşif, 

araştırma, değişkenlik, kendine odaklanma ve pek çok alanda özgürlük gibi özelliklerden, en çok 

20-24 yaş arasında yararlandıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Alt ölçeklerden Olumsuzluk/Kararsizlik ölçeğine bakıldığında, katılımcıların yaş düzeyleri 

açısından bu ölçekten aldıkları puanda anlamlı bir fark olduğu söylenebilir [F (2-450) = 3,80, 

p<.05]. Yani, katılımcıların bulundukları yaş düzeyleri ile bu alt ölçekten aldıkları puan anlamlı bir 

şekilde ilişkilidir. Ortalama puan farklarının hangi yaş grupları arasında olduğunu bulmak amacıyla 

yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, B (X =19,36) olarak kodlanan 20-24 yaş düzeyindeki 

katılımcıların ölçekten aldıkları puanlar, A yani 19 yaş (X=17,16) düzeyindeki bireylerin ölçekten 

85 



Beliren Yetişkinlik: Tek Bir Evre mi? 

aldıkları puanlardan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. A ve C ve ayrıca B ve C olarak kodlanan 

yaş gruplarının ölçekten aldıkları ortalama puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Tablo 2. 

Kat!llmCI!ann YGÖ Puanlannm Yaşa GöreANOVA Sonuç/an. 

Anlamlı 

Faktörler Yaş N X ss F p Fark 

Olumsuzluk/Kararsızlık 19 124 17,16 2,72 

20-24 141 19,36 3,89 
3,80 ,02* A-B 

25-26 188 18,98 3,89 

19-26 453 19,17 3,86 

Kimlik keşfi/ Arada 
19 

hissetme 
124 18,16 3,74 

20-24 141 18,68 3,88 8,15 ,00 B-C 

25-26 188 16,76 4,47 

19-26 453 18,28 4,05 

Olanakları deneme 1 
19 124 20,20 2,79 

Kendine odaklanma 

20-24 141 21,83 3,57 7,84 ,00** B-C 

25-26 188 20,37 3,23 

19-26 453 21,46 3,52 

Toplam Puan 19 124 55,54 6,34 

20-24 141 59,89 7,41 A-B, 
12,05 ,00** 

25-26 188 56,12 7,06 B-C 

19-26 453 58,92 7,47 

N=453 *P< .05, **P< .Ol Yaş: A=19, B=20-24, C=25-26 

Alt ölçeklerden Kimlik keşfi/Arada hissetme ölçeğine bakıldığında, katılımcıların yaş düzeyleri 

açısından bu ölçekten aldıkları puanda anlamlı bir fark olduğu söylenebilir [F (2-450) = 8,15, 

p<.Ol]. Yani, katılımcıların bulundukları yaş düzeyleri ile bu alt ölçekten aldıkları puan anlamlı bir 

şekilde ilişkilidir. Ortalama puan farklarının hangi yaş grupları arasında olduğunu bulniak amacıyla 

yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, B ( X=18,68) olarak kodlanan 20-24 yaş düzeyindeki 

katılımcıların ölçekten aldıkları puanlar, C yani 25-26 yaş ( X=16,76) düzeyindeki bireylerin 

ölçekten aldıkları puanlardan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. A ve C ve ayrıca B ve A olarak 
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kodlanan yaş gruplarının ölçekten aldıkları ortalama puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. 

Alt ölçeklerden Olanaklan deneme/Kendine odak/anma ölçeğine bakıldığında, katılımcıların yaş 

düzeyleri açısından bu ölçekten aldıkları puanda anlamlı bir fark bulunmuştur [F (2-450) = 7,84, 

p<.01]. Yani, katılımcıların bulundukları yaş düzeyleri ile bu alt ölçekten aldıkları puan anlamlı bir 

şekilde ilişkilidir. Ortalama puan farklarının hangi yaş grupları arasında olduğunu bulmak amacıyla 

yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, B (X =18,68) olarak kodlanan 20-24 yaş düzeyindeki 

katılımcıların ölçekten aldıkları puanlar, C yani 25-26 yaş (X =16, 76) düzeyindeki bireylerin 

ölçekten aldıkları puanlardan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. A ve C ve ayrıca B ve A olarak 

kodlanan yaş gruplarının ölçekten aldıkları ortalama puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. 

Tartışma 

Öteden beri insan yaşamı çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik evrelerinde incelenmektedir. Biraz 

daha ayrıntılı ele alındığında bu genel yaşam evrelerinin alt evrelere ayrıldığı göze çarpmaktadır. 

Örneğin; bebeklik çocukluğun alt evresi, yaşlılık yetişkinliğin alt evresi niteliğindedir. Ancak, son 

yıllarda "beliren yetişkinlik" adı verilen ve ergenlikten sonra gelen yeni bir yaşam dönemi gelişim 

psikolojisi alan yazınında kabul görmektedir. En genel anlamıyla beliren yetişkinlik, yetişkin 

rollerinin ertelenmesine ve genç insanların bağımsız roller sergilemelerine bir ölçüde de olsa izin 

verilen ortamlarda ve kültürel çevrelerde görülen bir yaşam dönemidir (Arnett, 2000; 2001b; 2004; 

Arnett ve Galambos, 2003). Herhangi bir ülkede belirli bir "beliren yetişkinlik yaş aralığına" sahip 

alt kültürler olabildiği gibi, belirli bir "beliren yetişkinlik yaş aralığına" sahip olmayan alt kültürler de 

olabilir. Varlıklı ülkelerde bile, sosyo-ekonomik statüde ve yaşam akışındaki önemli değişiklikler, 

genç insanların beliren yetişkinlik dönemini hangi sınıra kadar yaşayabileceğini belirlemektedir. 

Ölçeğin tümünden alınan puanlarla yaş ilişkisine bakıldığında, beliren yetişkinliğin üç alt 

dönemden oluştuğu söylenebilir. Beliren yetişkinlik; ergenimsi (ortalama 18-19 yaş), orta beliren 

yetişkinlik (ortalama 20-24 yaş) ve yetişkinimsi (ortalama 25-26 yaş) olarak bölünebilir ve bu son 

dönem kuramsal olarak 28 yaşa kadar çıkarılabilir. Alt ölçeklerden elde edilen bulgular, bu alt 

dönemleri destekler niteliktedir. 

Araştırma bulguları doğrultusunda, araştırmanın hipotezlerinin doğrulandığı söylenebilir. İlk 

evredekilerin daha ergenimsi özellikler göstermesi, orta grubun daha kuramda söylenen özellikler 

göstermesi ve son grubun daha yetişkin özellikleri göstermesi bekleniyordu ve bulgular bunları 

doğruladı. Arnett (2000; 2004) beliren yetişkinliğin, anababadan ayrılma ve taşınmalarla başlayan 

ve eğitimi tamamlama, evlenme, anababa olma, kalıcı ve tam zamanlı bir işte çalışmaya başlama, 

sabit olarak bir yere yerleşme gibi demografik geçişler yaşandığında sona ermeye başlayan bir 

dönem olduğunu ifade etmektedir. Yani, ergenimsi grubunun daha fazla ergenlere benzemesi, orta 

beliren yetişkinlerin kuramda açıklanan özellikleri daha fazla taşıması ve yetişkinimsi grubunun 

daha fazla yetişkin özelliklerine yakın olması zaten beklenen özelliklerdir ve bu çalışma ile bunlar 

ortaya konulmuştur. 

Ergenlikten sonra yetişkinliğe geçiş yıllarının uzadığı ya da bireyler tarafından uzatıldığı, 

yetişkinliğin getirdiği evlilik gibi sabit yaşam yapılarının gençler tarafından erken yaşlarda istenen 

özellikler olmadığı ve eğitim yaşantılarının birçok genç tarafından yirmili yaşların sonuna kadar 
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uzatıldığı somut gerçeklerdir. Bu bağlamda son olarak, bu üç alt evre için belirlenen yaş sınırlarının 

sabit olmadığı, bireyden bireye farklılaşabileceği de göz önüne alınmalıdır. 
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Beliren Yetişkinlik Döneminde Romantik Yakınlık 

Haz1r ya da Değilim? Beliren Yetişkinlik Döneminde Romantik 

Yak1nhğ1 Başlatmanm Belirleyicileri 

Ali ERYILMAZ* Hasan ATAK* 

Yakınlık, yakın etkileşim ve yakın ilişkiyi içeren üst bir kavramdır. Beliren yetişkinlik, Arnett 

(2000) tarafından ortaya atılan ve ortalama 18-25 yaş arasını kapsayan yeni bir yaşam 

dönemidir. Bu dönemin özellikleri yapılan çalışmalarla ortaya konulmalıdır. Romantik 

yakınlık, bu dönemde "kimlik keşfinin" bir parçası olarak ele alınmaktadır. Bu dönemde 

romantik yakınlığı başlatan belirleyicilerin incelenmesi bir zorunluluk gibi görünmektedir. 

Bu araştırma, kesitsel araştırma düzeninin kullanıldığı iki betimsel çalışmayı içermektedir. 

İlk çalışmada veriler, 22-25 yaş arası 220 katılımcıdan, ikinci adımda 22-25 yaş arası 318 

katılımcıdan elde edilmiştir. Verilerin analizinde, frekans, yüzde ve t testi kullanılmıştır. 

Maddeler yazılırken Prager, Sternberg, Moss ve Schwebel'in kuramiarı incelendi ve 35 

kadın ve 32 erkek beliren yetişkinle görüşüldü. İlk adımda, 17 maddelik ve 5 faktörlü 

"Yakın ilişkiyi Başlatmanın Belirleyicileri Ölçeği" geliştirildL Buna göre, beliren yetişkinlikte 

yakın ilişkiyi başlatmanın "kendilik algısı, duygusal-bifişsel yakınlık, kendilik bilgisi, 

romantik sözelleştirme ve davranışsal yakınlık" olmak üzere 5 temel belirleyicisinin olduğu 

saptandı. İkinci adımda, romantik yakınlığı başlatmanın belirleyicilerinde cinsiyete göre 

anlamlı fark bulunmadı. Alt ölçeklerde, cinsiyet ile kendilik algısı, duygusal-bifişsel yakınlık, 

kendilik bilgisi ve romantik sözelleştirme arasında anlamlı ilişki bulunmuşken; davranışsal 

yakınlıkla ilişki bulunmamıştır. Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatmanın 

belirleyicileri romantik yakınlık kuramlarıyla (Prager, 1995; Moss ve Schwebel, 1993; ve 

Sternberg, 1986) tutarlıdır. Cinsiyet farkına ilişkin bulgular beliren yetişkinlik dönemi, 

kültürel yapı ve toplumsal cinsiyet bağlamında tartışıldı. 

Anahtar Sözcükler: Beliren yetişkinlik, Romantik yakınlık. 

Giriş 

İnsan yaşamı, sadece insanın amaçladıklarıyla gelişmez; aynı zamanda insan da gelişmez. 

İnsanlar en temel yaşam olaylarında bile sürekli birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Kısacası, insan olmak 

en az iki kişi arasında yakınlık kurmayı gerektirir. 

Prager (1995), yakınlığı, yakınlık etkileşimleri ve yakın ilişkiler olmak üzere iki öğeyi içeren üst 

bir kavram olarak ele almaktadır. Bu bağlamda yakınlık etkileşimleri, yakınlık deneyimlerinin ve 

yakınlık davranışlarının bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Yakınlık davranışları ile bireylerin yakın 

ilişkilerde iken sergiiemiş oldukları gözlenebilir davranışları ifade edilmektedir. Bu davranışlar, 

kendini açma, aktif dinleme gibi sözel ya da sözel olmayan tepkileri içermektedir. Sözel 

paylaşımlar, kendini açmayı, kişisel gerçekleri ortaya koymayı ve inançları ifade etmeyi 

içermektedir. Sözel olmayan paylaşımlar ise anlamlı bir gülüşü, sevecen bir dokunuşu, gülme ve 

ağlama gibi duygu ifade eden tepkilerle cinsel paylaşımı içermektedir. Yakınlık davranışlarından 

kendini açmayı ele alacak olursak, Prager'in (1995) Rogers'tan (1980) aktardığına göre kendini 

açma, kendini gerçekleştirmenin bir boyutudur. Kendini açmanın altında, birini sevebilmek için onu 

*Ankara Üniversitesi, Ankara. 
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tanımak gerekir mantığı yatmaktadır. Kendini açma olumsuz bir şekilde gerçekleştirildiğinde 

bireyler birbirlerinden uzaklaşırken, olumlu bir şekilde gerçekleştiğinde bireyler birbirlerine 

yakınlaşmaktadırlar. 

Yakınlık etkileşimlerinin sevgi ve bilişsel olmak üzere iki öğesi bulunmaktadır. Bu etkileşimleri 

bilişsel açıdan ele alan Duck'a (1994) göre bireylerin, diğer bireylerle etkileşimleri sonucunda, 

etkileşimiere ilişkin elde etmiş oldukları bilişleri önemlidir. Bu konuya ilk olarak bilişsel sosyal 

öğrenmeciler değinmişlerdir. Bu kuramcılara göre, bireylerin hangi davranışların pekiştirileceğine 

ilişkin beklentilerini daha önceki deneyimleri etkilemektedir. 

Yakınlık deneyimleri ise sıcaklık, çekicilik, sevgi, zevk gibi bireylerin yakınlık etkileşimleri 

boyunca algıladıklarının ve hissettiklerinin tümünü içermektedir. L'abate ve L'abate'ye (1979) göre 

duyguların sözelleştirilmesi yakınlık deneyimlerinin temelini oluşturmaktadır (akt. Prager, 1995). 

Romantik ilişkiler, ana-baba ve çocuk arasında gerçekleşen ilişkiler ve arkadaşlık ilişkilerinin 

tümüne yakın ilişkiler denilmektedir. Bu ilişk!leri birbirinden ayıran temel nokta, ilişkinin niteliğine 

bağlı olarak yakınlık etkileşimlerinin farklılık göstermesidir. 

Yakın ilişkileri destekleyen üç etken bulunmaktadır: 

a) Sevgi: Yakınlık etkileşimi göstermek ile sevgi arasında doğrudan bir ilişkinin olduğu 

görülmektedir. Yakınlık etkileşimlerinde bireylerin birbirlerine karşı olumlu duygular beslemeleri 

gerçeğinin ışığında birbirlerini sevrneleri de gerekmektedir. 

b) Güven: Güven yakın ilişkilerde bulunan bireylerin birbirleri için neyin istenen olduğunu 

bilmeleri anlamına gelmektedir. Birbirlerine güvenen bireyler, karşılarındaki kişilerin onlara zarar 

vermeyeceklerinin, birbirlerini aldatmayacaklarının farkındadırlar. Sonuç olarak yakınlık 

etkileşimleri, bireylere birbirlerine güven duyabileceklerinin olanağını sunar. 

c) Bağlılık: Bağlılık, birlikte zaman geçirmeyi ve birlikte aktivitelerde bulunmayı ifade 

etmektedir. Örneğin basketbol maçını birlikte izlemek, telefonlaşmak gibi (Prager, 1995). 

Romantik ilişki, yakın ilişkilerin önemli bir öğesidir. Hatfield'e (1988) göre, romantik ilişkiye 

sahip bireyler çeşitli bilişsel, duygusal ve davranışsal özellikler sergilerler. Moss ve Schwebell 

romantik ilişkileri bağlanma, duygusal yakınlık, bilişsel yakınlık, fiziksel yakınlık ve karşılıklılık 

olmak üzere beş faktörle açıklar. Sternberg (1986; 1988), aşkın yakınlık, tutku ve bağlanma olmak 

üzere üç önemli öğesi olduğunu belirtmektedir. Sternberg'e göre (1999), yakınlık yakın arkadaşlık 

ve bağlanma anlamına gelir. Moss ve Schwebell'in (1993) beş öğesi ile Sternberg'in üçgen aşk 

kuramı birbirine benzerlik gösterir. Bilişsel ve duygusal yakınlık Sternberg'in yakınlık kavramına 

denk gelmektedir. 

Yakın ilişkiler, genç insanlardan kendini adamayı ve bakım sunmayı talep eder. Ergenliklerinde 

güçlü bir kendilik duygusu kazanan genç yetişkinler, kendi kimliğini bir diğeriyle bütünleştirmeye 

hazırdır. Erikson'un (1968) psiko-sosyal gelişimdeki altıncı dönemi, yakınlığa karşı yalıtılmışlığı 

içerir. Bu dönem aynı zamanda, genç yetişkinliğe denk gelir. Erikson'a göre (1968), eğer bu 

dönemdeki genç yetişkinler diğerleriyle derin kişisel bağlanmalar gerçekleştiremezse, yalıtılmışlık 

yaşarlar ve kendine odaklanırlar. Sevgi ve karşılıklı adanma ile genç yetişkinler bir yaşamı paylaşır 

hale gelirler; çocuk sahibi olurlar ve çocuklarının gelişimleri için çaba gösterirler. Acaba Erikson'un 

bu açıklamaları günümüzde geçerli midir? 

İkinci dünya savaşından sonra, yetişkinliğe geçişte, genç yetişkinlerin ve hatta yetişkinlerin 

yaşamlarında ciddi değişiklikler olmuştur. Ergenlik, insan gelişiminde önemli bir dönemdir ve 

gelişimin tüm yönleri dikkate alındığında, bireyin bir yetişkin olma yolundaki adımlarının belirleyicisi 
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sayılabilir. Son yarım yüzyıldaki sosyal ve ekonomik değişimlerden dolayı günümüzde ergenliğin 

başlangıcı onlu yaşların başına doğru, hatta daha da erken yaşiara doğru bir kayma 

göstermektedir. Ayrıca, ergenliğin niteliği de eskiye oranla oldukça değişmiştir. 

Ergenlikteki değişimlere paralel olarak, son yarım yüzyılda yetişkinliğe geçişte, 18-25 yaşlar 

arasındaki bireylerin ve hatta yetişkinlerin rollerinde de değişiklikler olmaya başlamıştır (Arnett, 

2000a; 2004). Bu son yarım yüzyıldaki değişiklikler, 18-25 yaşlar arasındaki bireylerin 

gelişimlerinin doğasını da değiştirmiştir (Arnett, 2000a; 2003; 2004). Çünkü evlilik, ana-baba olma, 

eğitimi tamamlama ve kendine ait bir evde yaşama yaşları yirmili yaşların sonuna doğru 

ilerlemiştir. 18-25 yaşları arasındaki bireylerin, yetişkin yaşamiarına girdikleri ve yetişkinlik rollerini 

üstlendiklerine ilişkin kesin kanıtlar da bulunmamaktadır (Arnett, 1994a; 1994b; 2000b; 2004). Bu 

yaşlardaki bireylerin özelliklerinde çok büyük farklılıklar göze çarpmaktadır (Arnett, 1997; 1998; 

2000a; 2003; 2004; Casper ve Bianchi, 2002). Tüm bu farklılıklardan dolayı, bu dönem, gençlik ya 

da yetişkinlik dönemi olarak değil, "beliren yetişkinlik dönemi (emerging adulthood)" olarak 

adiandınimıştır (Arnett, 2000a). Beliren yetişkinlik, aşk, iş ve dünya görüşü olmak üzere üç temel 

alandaki kimlik keşfinin yoğun olarak yaşandığı dönemdir. Kimlik keşfi süreci beliren yetişkinleri, 

diğerleriyle yakınlık etkileşimleri içinde olmaya güdüler. 

Romantik ilişkiler ergenler ve beliren yetişkinler için farklı anlamlara gelir. Ayrıca, bu iki gelişim 

dönemindeki bireyler için romantik yakınlığın gelişimi farklı şekilde yapılanır. Ergenliğin ilk 

dönemlerinde kızlar ve erkekler karşı cinsten arkadaşlarıyla daha çok birlikte yapılacak etkinlikler 

için bir araya gelirler (Maccoby, 1998). Ergenlerin akran gruplarıyla etkileşimlerinde beş dönem 

bulunur. Ergenler romantik ilişkileri eğlence, cinsel deneyim ya da haz olarak görürler. Ergenlikteki 

romantik partnerler yetişkinlerin romantik ilişkilerinde olduğu gibi bakım sunma ya da destek olma 

gibi pek çok işlevi karşılamak durumunda değildir (Connolly ve Goldberg, 1999). Ergenlerin 

romantik ilişkileri iki temel gelişimsel amaca yöneliktir. İlk olarak, ana-babadan ayrılma ve özerk 

olma amacını taşıdığı söylenebilir. İkinci olarak, romantik ilişkiler ergenlerin kendilerini yetişkin 

olarak ifade etmelerinin aracıdır ya da yetişkinlik yolunda atılan bir adımdır (Gray ve Stenberg, 

1999). Romantik ilişkiler, ergenlerin eşit konumdaki kişiler arası ilişkilerde deneyim kazanmalarına 

yardımcı olur (Collins, 2003). 

Romantik partnerler, beliren yetişkinler için kendilerinin kim olduğunu netleştirmede önemli bir 

araçtır. Yakınlık etkileşimleri aracılığı ile genç insanlar planlarını, ideallerini ve düşüncelerini 

paylaşırlar. Ayrıca, karşılıklı dinleme, doğrulama, amaçlarını, inançlarını ve değerlerini yapılandırma 

gibi etkileşimlerle kendilerinin kim olduklarını netleştirmeye çalışırlar (Prager, 1995). Üniversiteye 

geçiş boyunca, bir gencin eski ve yeni arkadaşları kendisinin kim olduğunu netleştirmede farklı 

etkilere sahiptir. Ergenlikteki arkadaşlar, gençlere geçmişle ilişki kurarak süreklilik duygusu 

kazandırırlar. Yeni arkadaşlar ise şimdi ile bağlantının kurulmasında aracıdırlar. Bu yüzden bir 

sonraki döneme sağlıklı geçiş söz konusudur. 

Kimlik keşfinin aşk boyutuyla ilgili pek çok faktör bulunmaktadır. Romantik yakınlığı başlatma da 

bu faktörlerden birdir. Bir ilişki başlatmak ve geliştirmek, bilgi elde etmeyi ve belirsizliği ortadan 

kaldırmayı gerektirir (Duck, 1988; 1993). Prager'e (1995) göre duyguların söze dökülmesi yakınlık 

deneyimleri için çok önemlidir. Bireyler kendilerini açarsa, birbirlerinden çok daha kolay bir şekilde 

hoşlanabilirler ve aşık olabilirler. Romantik yakınlığı başiatmada ve kişinin aşık olduğunu 

göstermede etkili olan bir diğer faktör ise davranıştır. Eğer kişi, duyarlı bir şekilde davranırsa o 

zaman romantik ilişki çok kolay bir şekilde başlar (Bonn, 1994). Fiziksel yakınlık (Duck, 1993; 
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Murstein, 1986) ve toplumsal baskınlık (Myers, 1996) romantik yakınlığı başiatmada diğer önemli 

faktörlerdir. Literatüre göre ve yukarıda sıralanan romantik yakınlığı başiatmayia ilgili bilgilere 

dayanarak, bu araştırmanın ilk aşaması bir ölçek geliştirerek beliren yetişkinlik dönemine özgü 

romantik yakınlığı başlatmanın belirleyicilerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, geçerlik 

ve güvenirlik çalışmaları öncelikle ele alınacaktır. 

Türkiye, kız ve erkekler için farklı toplumsaliaştırma süreçlerinin olduğu gelişmekte olan bir 

ülkedir. Türkiye'de erkeklere göre kızlar daha çok evde zaman geçirmekte, evle ilgili sorumluluklar 

almakta, kızlardan geleneksel annelik rollerine uyması beklenmektedir. Daha fazla bağımlı olmaları 

istenmektedir. Ana-babalar kızlara karşı daha korumacı davranmaktadır (Güneri, Sümer ve 

Yıldırım, 1999). öte yandan, erkekler daha özgür olmaya cesaretlendirilmektedir. Toplumda daha 

bağımsız, daha saldırgan olmalarına ve daha çok dışarıda zaman geçirmelerine izin verilmektedir. 

Kızlar erkeklere göre daha duygusaldır (Güneri, Sümer ve Yıldırım, 1999; Eryılmaz ve Atak, 2007). 

Özellikle farklı toplumsaliaştırma biçimleri göz önüne alındığında beliren yetişkinler için romantik 

yakınlığı başlatmanın önemli olduğu görülür. Günümüzde kadınlara daha fazla olanaklar 

tanınmasına karşın, geleneksel kültürel değerler iyi eğitimli insanların yaşamlarında bile etkisini 

göstermektedir (TNSA-2003, 2004 ). Bu etkiden dolayı Türkiye'de romantik yakınlığı başlatma 

erkeklerden beklenilmektedir (Eryılmaz, 2006). Bu nedenlerden dolayı bu araştırmada ikinci adım 

olarak, romantik yakınlığı başlatmanın belirleyicileri konusunda cinsiyet farkı incelenmiştir. 

Kısaca, bu araştırmanın amaçlarına uygun olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Beliren yetişkinlik döneminde romantik yakınlığı başlatmanın belirleyicileri nelerdir? 

2. Beliren yetişkinler arasında romantik yakınlığı başlatmanın belirleyicilerinde cinsiyete göre 

fark var mıdır? 

Yöntem 

Bu çalışma, beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatmanın belirleyicilerini saptamak ve 

cinsiyet farkını incelemek amacıyla yapılan, kesitsel araştırma düzeninin kullanıldığı betimsel bir 

araştırmadır. Bu amaçla ilk olarak, 17 maddeli, beş faktörlü ve likert tipi olan "romantik yakınlığı 

başlatmanın belirleyicileri" ölçeği geliştirilmiş, İkinci aşamada, bu ölçek kullanılarak bu konudaki 

cinsiyet farkına bakılmıştır. 

Araştirma Grubu 

Türkiye'de beliren yetişkinlik dönemi ortalama 19-26 yaşları arasında yaşanmaktadır (Atak, 

2005; Atak ve Çok, 2007). Pratik nedenlerden dolayı ve Türkiye'de üniversite eğitimini tamamlama 

yaşının ortalama 24 olmasından dolayı, araştırma verileri 22-25 yaş arasındaki bireylerden 

toplanmıştır. Araştırmanın en önemli sınırlılığı, üniversite eğitimi almayan gruba ulaşılamamış 

olmasıdır. 

Ölçek geliştirme çalışmasında, veriler 22-25 yaş arasındaki 220 lisans ve lisansüstü 

öğrencisinden elde edilmiştir. Katılımcıların 116'sı kadın (%52.7) ve 104'ü erkektir (%47.3). 

Ortalama yaş, 23.5'tir. 

Cinsiyet farkının incelendiği ikinci çalışmada veriler, benzer niteliklere sahip 318 beliren 

yetişkinden elde edilmiştir. Tüm katılımcılar orta ve orta üst SED'den gelmektedir. Katılımcıların 

164'ü kadın (%51.6) iken 154'ü erkektir (%48.4). 
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Bulgular 

Bulgular, aşağıda ölçek geliştirme ve cinsiyet farkı olmak üzere iki ana başlık halinde 

sunulmaktadır. 

Ölçek Geliştirme 

Prager'in (199S) kuramı, Sternberg'in kuramı (1986) ve Moss ve Schewebell'in kuramı (1993), 

ölçek maddeleri oluşturmak üzere gözden geçirilmiştir. Ayrıca yazarlar, 3S kadın ve 32 beliren 

yetişkinle görüşerek aşağıdaki açık uçlu soruları beliren yetişkinlere sormuşlardır: "İigilendiğin biri 

var. Onunla romantik yakınlığı başlatmak için ne yaparsın?", "Romantik ilişkilerini nasıl 

başlatırsın?", "Bir romantik ilişkiyi başlatmak için neler gereklidir?". Katılımcılardan alınan 

cevaplardan ve incelenen kuramiardan SS madde oluşturuldu. Bu SS madde üzerinde açımlayıcı 

faktör analizi yapıldı. Verilerin analizi geçerlik ve güvenirlik olmak üzere aşağıda sunulmaktadır. 

Geçerlik: Yapı geçerliğini belirlemek için faktör analizi yapıldı. Faktör analizi sonucunda, kendilik 

algısı, davranışsal yakınlık, duygusal ve bilişsel yakınlık, öz bilgi ve romantik sözelleştirme olarak 

adlandırılan beş faktör elde edilmiştir. Faktör analizi sonuçları tabio-l'de sunulmaktadır. 

Faktör analizinde, SS madde üzerinde temel bileşenler analizi ve varimax döndürme yapılmıştır. 

KMO değeri temel alındığında, özdeğeri l'den büyük beş faktör elde edilmiştir. Temel bileşenler 

analizi sonucunda ölçeği n S faktörlü bir yapıda olduğu ve açıklanan varyansın %61.72 olduğu 

görülmüştür. Tüm faktör yükler, .42 ile .62 arasında değişirken döndürme sonrasında faktör yükleri 

.S7 ile .82 arasında değişmektedir. Sonuç olarak, 38 madde deneme formundan atılmış ve 17 

maddelik ölçek elde edilmiştir. 

İlk alt ölçek kendilik algısı olarak adlandırılmıştır. Çünkü bu alt ölçekteki maddeler, sempatiklik, 

çekicilik ve akıllılık gibi kişisel yeterliliklere ilişkin değerlendirmeleri içermektedir. İkinci alt ölçek 

ise, ilgi duyulan kişiyle zaman geçirme, kişinin telefon numarasını alma gibi davranışsal öğeler 

içeren maddeler içerdiği için davranışsal yakınlık olarak adlandırılmıştır. Üçüncü alt ölçek, bakış 

açısı alma, diğerini düşünme ve duygulara ilişkin maddeler içerdiği için duygusal ve bilişsel yakınlık 

ismini almıştır. Dördüncü alt ölçek, dürüstlük, başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı olmak 

gibi maddeler içerdiği için Özbilgi olarak adlandırılmıştır. Beşinci faktör ise şiir yazmak, anlamlı 

sözler söylemek gibi maddelerden oluştuğu için Romantik Sözelleştirme olarak adlandırılmıştır. 

Ölçek faktörlerinin alfa değerleri, ortalama ve standart sapma değerleri tablo 2'de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. 

Romantik Yakınlığı Başlatmanın Belirleyicileri Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları. 

Faktör Yükleri 

Faktörl Faktör2 Faktör3 Faktör4 Faktör5 

Maddeler (KA) (BY) (DBY) (ÖB) (RS) 

Ml ,822 

M2 ,792 

M3 ,762 

M4 '576 

M5 ,765 

M6 ,709 

M7 ,645 

M8 ,624 

M9 ,809 

M lO ,743 

M11 ,689 

M12 ,810 

Ml3 ,789 

M14 ,580 

M15 ,802 

M16 ,687 

M17 ,588 

Özdeğer 5.008 1,978 1,399 1,107 1,001 

%Varyans 29,457 11,638 8,229 6,511 5,886 

% Yığılmalı 29,457 41,095 49,324 55,835 61,721 
var ans 

Not: KA (Kendilik Algısı), BY( Davranışsal Yakınlık) DBY (Duygusal ve Bilişsel Yakınlık) ÖB (Öz Bilgi) RS 

(Romantik Sözelleştirme), (N = 220). 

Güvenirlik: Test tekrar test, Spearman Brown ve iç tutarlılık katsayısı güvenirlik belirlemek için 

hesaplanmıştır. Test tekrar test güvenirliği, üç hafta arayla yapılmıştır. 42 katılımcıdan elde edilen 

test tekrar test güvenirlik katsayısı, . 79 olarak bulunmuştur. İkinci yöntem olarak Cronbach Alfa 

katsayısı .83 olarak hesaplanmıştır. Spearman Brown değeri .81 olarak bulunmuştur. Sonuçta 

ölçeğin güvenirlik koşullarını karşıladığı görülmektedir. Tablo 3'te faktörler arası korelasyonlar 

verilmiştir. 
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Tablo 2. 

Ölçek Faktörlerinin Alfa, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. 

Ölçek Faktörleri Alpha X SD 

Kendilik Algısı .7938 12.14 2.15 

Davranışsal Yakınlık .7327 12.54 2.12 

Duygusal ve Bilişsel Yakınlık .7560 8.99 1.71 

Öz Bilgi .6870 10.03 1.53 

Romantik Sözelleştirme .5486 6.81 1.74 

Toplam .8365 50.56 6.12 

N=220 

Tablo3'de görüldüğü gibi faktörler arası korelasyonlar ve faktör ölçek korelasyonları .05 

düzeyinde anlamlıdır. Tüm bu işlemlerden sonra, 17 maddelik romantik yakınlığı başlatmaının 

belirleyicileri ölçeği elde edilmiştir. 

Tablo 3. 

Faktörler Arast Korelasyonlar . 

Faktörler T KA DY DBY ÖB RS 

T ı. o .692** .765** . 729** .680** .528** 

KA ı. o .324** .315** .479** .152** 

BY ı. o .511 ** .388** .314** 

DBY ı. o .404** .279** 

ÖB ı. o .114* 

RS ı. o 

Not: *p<0.05, **P<0.01, N=220 

Cinsiyet Farklan 

Cinsiyet farkını belirlemek için t-testi kullanılmıştır. T Testi sonuçları aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 
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Tablo 4. 

Ortalama, Standart Sapma ve T-testi Sonuç/an. 

Ölçek Faktörleri N X ss t-değeri p 

Kendilik Algısı 

Kadın 164 12.42 2.19 
3.02 .003** 

Erkek 154 11.70 2.03 

Davranışsal Yakınlık 

Kadın 164 12.39 2.04 
-.761 .447 

Erkek 154 12.57 2.20 

Sözel Yakınlık 

Kadın 164 8.79 1.76 
-2.11 .036* 

Erkek 154 9.21 1.74 

Öz Bilgi 

Kadın 164 10.25 1.45 
2.74 .006** 

Erkek 154 9.77 1.64 

Romantik Sözelleştirme 

Kadın 164 6.41 1.57 
-4.104 .000** 

Erkek 154 7.17 1.72 

Toplam 

Kadın 164 50.28 6.41 

Erkek 154 50.44 6.29 
-,226 .821 

N=318, *P< .05, **P< .01 

Tablo 4'de de görüldüğü gibi cinsiyetle ölçekten alınan toplam puan arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır (p > .05). Alt ölçekierin duygusal ve bilişsel yakınlık (X =9.21, p < .05) ve 

romantik sözelleştirmede (X =7.17, p < .01) erkekler kızlardan anlamlı bir şekilde kadınlardan 

yüksek puan almıştır. Kadınlar ise, kendilik algısı (X= 12.42, p < .05)ve öz bilgi (X= 10.25, p < 

.01) alt ölçeklerinden, anlamlı bir şekilde erkeklerden daha yüksek puan almıştır. Davranışsal 

yakınlık alt ölçeğinde cinsiyete göre anlamlı fark bulunmamıştır. 

Tartışma 

Prager (1995), Moss ve Schwabell (1993), Sternberg (1986), yakınlığı farklı açılardan 

kavramsallaştırmışlardır. Romantik yakınlık kurma, tüm yaşam dönemlerinde önemli olmasına 

karşın özellikle ergenlik ve beliren yetişkinlikte gelişimsel bir görev olarak kabul edilmektedir. 

Beliren yetişkinler için, romantik yakınlık sadece cinsel çekimi değil aynı zamanda değerleri, 

inançları, mutluluğu, tercihleri, duyguları, sırları, üretkenliği de içermektedir. Kısaca, romantik 

yakınlık insan olmanın ve kimlik keşfinin bir parçasıdır. 

Bu çalışmada, romantik yakınlığı başlatmanın belirleyicileri olarak, kendilik algısı, davranışsal 

yakınlık, duygusal ve bilişsel yakınlık, öz bilgi ve romantik sözelleştirme gibi önemli faktörler 
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belirlenmiştir. Bu belirleyiciler özellikle Prager'in (1995) ve Moss ve Schwabell'in (1993) 

kuramlarıyla uyumludur. Moss ve Schwabell (1993) yakınlığın karşılıklılık boyutunun en az iki kişiyi 

gerektirdiğini söylemelerine karşın bu çalışmada, sadece bir kişinin bakış açısından belirleyiciler 

saptandı. Bu yüzden bizim faktörlerimiz arasında karşılıklılık faktörü yoktur ve zaten buna ilişkin 

maddeler çalışmamıştır. 

Genel anlamıyla bakıldığında, duygusal, bilişsel, davranışsal ve sözel yakınlıkla ilgili belirleyiciler 

ölçekte yer almaktadır. Öte yandan, kendilik algısı ve öz bilgi gibi görünüşte yakınlığa ait faktörler 

olmayan bu belirleyiciler, beliren yetişkinliğin en önemli özelliklerinden biri olan kimlik keşfinin bir 

uzantısı olarak ölçekte yer almıştır. İlginçtir ki, bu iki belirleyiciye ait maddelere bakıldığında, kişinin 

kendine ilişkin temel yeterlik alanları ve kendilik bilgisini içerdiği, yani "ben kimim?" sorusunun 

cevabının bir parçasını taşıdığı görülmektedir. Bu durum, çok da uzak olmayan bir yerden, beliren 

yetişkinlik kuramından çağrışım yapmaktadır. Bu iki belirleyicinin, kimlik keşfinin romantik yakınlığa 

yansıması olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, bu belirleyiciler, kimlik keşfindeki aşka ilişkin 

denemelerin nasıl başlatıldığını göstermektedir. Şöyle ki, bu belirleyiciler taşıyan bir beliren 

yetişkin, kimlik keşfindeki aşka ilişkin daha çok deneme yapabilir. Bu durum, bu belirleyiciler 

taşıyan beliren yetişkinlerin, kimlik keşfinin en az bir boyutunda, diğerlerine göre daha başarılı 

olabileceği şeklinde yorumlanabilir. 

Araştırma sonuçlarından biri, romantik yakınlığı başlatmada, ölçek toplam puanı açısından 

cinsiyete göre farkın olmamasıdır. Sonucun bu şeklide çıkmasının en önemli nedeni, araştırma 

grubudur diye düşünülmektedir. Bu çalışma, üniversite eğitimi almış beliren yetişkinler üzerinde 

yürütülmüştür. Arnett'in (2000) de belirttiği gibi, unutulan yarım üzerinde de bu çalışmanın 

yapılması önerilebilir. 

Bu belirleyiciler, yakınlık kuramlarıyla tutarlı olmakla birlikte, bu çalışmaya cinsel yakınlık dahil 

etmemiştir. Çünkü cinsel yakınlığın, ilişki başiatmada etkili olmadığı, yakınlığın ileri ki aşamasında 

etkili olduğu düşünülmektedir (Erikson, 1968). Bunun bir diğer nedeni de, bu kültürde kültürel 

değerler yüzünden cinsel yakınlığın ölçülmesine ilişkin zorluklar olmasıdır. Ayrıca, Erikson (1968) 

cinsel yakınlığı, yakınlığın dışında tutmuştur. Sonuçta, kurarnlar temel alınarak yapılan bu 

çalışmada, romantik yakınlığı başlatmanın beliren yetişkinlik döneminde 5 temel belirleyicisi olduğu 

söylenebilir. 

İkinci adım olarak, cinsiyet farklılığı ele alınmıştır. Cinsiyet farkına ilişkin bulguları, kültürel 

bağlamda ve beliren yetişkinlik kuramı çerçevesinde ele almak olasıdır. Bu bağlamda çalışmada, 

romantik yakınlığı başiatmada cinsiyet farkı bulunmamıştır. Bir diğer önemli bulgu olarak, 

davranışsal yakınlıkta, kız ve erkekler açısından fark olmadığı görülmektedir. Bu iki durumun 

nedeni olarak araştırma grubu düşünülmektedir. Türkiye'de eğitime devam eden kızların diğer 

kızlara göre daha bireyci değerleri sahip olduğu (Taşdemir, 2006) ve bu değerlerin sonucu etkilediği 

düşünülmektedir. 

İlginçtir ki, ölçeğin tümünden ve davranışsal yakınlıkta cinsiyetler arasında fark olmamasına 

karşın, romantik sözelleştirme ve duygusal ve bilişsel yakınlık belirleyicilerinde erkekler lehine fark 

vardır. Romantik sözelleştirme, zaten sözel yakınlığı içermektedir. Öte yandan duygusal ve bilişsel 

yakınlık, duygu ve bilişin sözelleştirilmesini içerdiği için yine erkekler lehine bir fark bulunmuştur. 

Kadın grubu eğitimli olmasına rağmen anılan faktörlerden daha düşük puan almıştır. Bu farkın, 

kültürel yapıdan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu kültürde eğitimli ya da eğitimsiz tüm 

gruplarda sözel yakınlığın başlatılması erkekten beklenir. Bu bir erkeklik görevi, hatta sorumluluğu 
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olarak algılanmaktadır. Bu farkın bir diğer nedeni olarak, Türkiye'deki kadın cinselliğine ilişkin 

namus kavramı gösterilebilir. Türkiye'de namuslu kadın, her ne olursa olsun sözel yakınlığı 

başlatmayan kadındır. Sözel yakınlık başlatan kadınlar hangi eğitim seviyesinde olursa olsun hafif 

kız olarak adlandırtmaktadır. 

Kendilik algısı ve öz bilgi ölçek alt boyutlarından kızların yüksek puan almalarının nedenlerinden 

biri, kız ve erkeklerin toplumsallaştırılması farklılığı olabilir. Kağıtçıbaşı (2000), Türk toplumundaki 

beniikierin sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte bağımlılıktan özerk ilişkiselliğe doğru değiştiğini 

belirtmektedir. Toplulukçu kültür için, erkek çocuğu tercihi daha önemlidir. Çocukların psikolojik 

değerlerine değil de ekonomik değerine önem verilmektedir. Çocuk yetiştirmede temel disiplin 

yöntemi itaat yönelimli çocuk yetiştirmedir. Batı tarzında toplumsaliaşma olsa dahi ilişkisel benlikler 

bu toplumda varlıklarını göstermeye devam etmektedir. Yukarıdaki nedenlerden dolayı, her eğitim 

seviyesindeki kızlardan daha fazla itaat beklenilmesi, kızların dürüstlük, saygı ve güven gibi 

faktörleri ön plana çıkartmalarına neden olmuş olabilir. Bu durum kızların daha fazla kendilik bilinci 

ya da öz farkındalık edinmesini sağlamaktadır. Öz farkındalık ile birlikte adeta toplumsal beklentiye 

yanıt vermek için anılan boyutlarda erkeklere oranla yüksek puan almış olabilirler. Öte yandan 

güven, yakın ilişkilerin önemli bir özelliğidir. Kız beliren yetişkinlerin ilgili alt ölçek alanlarından 

daha yüksek puan almaları, erkeklere oranla yakın ilişkinin önemli bir özelliğini keşfettiklerinin 

göstergesi olabilir. Ayrıca literatürde kadınların erkeklere oranda daha fazla ilişki yönelimli 

olduklarına ilişkin bulgular vardır. ilişkiyi öncelikli değer haline getiren bireyler doğal olarak, 

ilişkilerde güvene ilişkin beklentinler geliştirecektir ve buna ilişkin farkındalıkları daha yüksek 

olacaktır. Bu çalışmanın bulguları da literatürle uyumludur. 

Yine bu kültüründe, kızlardan erken olgunlaşmaları beklenmekte ve yaş ilerledikçe kızlar için 

evde kalma gibi bir kavram kullanılmaktadır. Toplumun beklentilerine cevap verme çabası içinde 

olan kızlar, eş bulmada bir silah olarak öz farkındalığa daha fazla önem veriyor ve bunu kullanıyor 

olabilirler. Buradaki amaç bir eş bulma konusunda az olan zamanı iyi kullanmak ve diğer rakiplerini 

saf dışı etmek olabilir (Buss, 1986). Bunlara ek olarak Türk Kültüründe "anaç" olarak adlandırılan 

ve diğer kızlara göre kendini daha iyi tanıtan, sunan, daha iyi yemek yaptığını göstermeye çalışan, 

daha iyi temizlik yaptığını göstermeye çalışan kısaca öz farkındalığınının diğer kızlara göre daha 

yüksek olduğunu göstermeye çalışan kızlar, aileler ve erkekler tarafından tercih edilmektedir. 

Üstelik yukarıda sıralanan kız özellikleri hemen hemen toplumun her kesiminde hala geçerlidir. 

Batıda bu sıralanan özellikler, bireysel sınırlara müdahale olarak görülürken, Türkiye'de albeni 

olarak algılanmaktadır. Bu sıralanan özellikleri gösteremeyen bir kız, "evde kalır". Evde kalmak 

kavramı, belli bir yaşa gelmiş ancak hala evlenememiş kızlar için kullanılır. Burada önemli olan, bu 

kavramın sadece kızlar için kullanılmasıdır. Biz sanıyoruz ki bu son cümle bile yeterince 

açıklayıcıdır. Vurgulanması gereken bir diğer önemli nokta Türkiye'de beliren yetişkinlik 

dönemindeki kızlardan bir an önce bir eş bulmalarının bekleniyor olmasıdır. Bu dönemdeki kızların 

romantik yakınlığından hem partneri, hem partnerinin ailesi, hem de kızın ailesi ve toplum bir 

evlilikle sonuçlanmasını beklemektedir. 

Sonuç olarak, bu çalışmada psikolojinin iki temel alanı ele alınarak açıklamalar ve yorumlar 

yapılmıştır. Alt alanların birlikte ele alınması anlamında bu çalışma önemlidir diye düşünülmektedir. 

Bundan sonra yapılacak çalışmalarda farklı gelişim dönemlerindeki romantik yakınlık başlatmanın 

belirleyicileri karşılaştırmalı olarak incelenebilir. 
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Evlilik Tipleri 

Evlilik Tipi ile Benlik Tipinin Evlilik Doyumu Üzerindeki Rolü ve Karar 

Alma Sürecine Etkisi 

Aylin Gündoğdu-ÖZGÜL* 

Bu çalışma, amaçlanan dört ana başlıkta incelenebilir. Birinci olarak, evlilik tiplerinin üç derecesi 

olan görücü usulü, hem görücü usulü hem anlaşarak ve anlaşarak evlenmenin evlilik doyumu ile 

çift uyumu üzerindeki etkisine bakıldı. İkinci olarak, insanoğlunun ayrışma ve bütünleşme 

ihtiyaçlarından doğan dört farklı benlik tipinin (kopuk kalıplaşma, kopuk kendileşme, ilişkili 

kalıplaşma ve ilişkili kendileşme) evlilik doyumu ile çift uyumu üzerine etkisi incelendi. Üçüncü 

olarak, bu iki değişkenin ortak etkisine bakıldı. Son olarak, incelenen diğer değişkenler olan 

evlilik içi önemli kararların alınmasındaki eşitlik algısı ve geleneksellik algısı için ayrı varyans 

analizleri hesaplandı. Ayrıca, benlik tiplerinin evlilik içi önemli ve günlük kararlara katılım ve bu 

karar verme örüntüsünden memnuniyet üzerine etkileri de araştırıldı. ikiyüzdoksaniki evli çift en 

az bir yıllık evli olmak önkoşuluyla, kartopu tekniği kullanılarak, İstanbul, Ankara, Mersin, Denizli 

ve Ordu illerinden seçilerek bu çalışmaya katılmıştır. Sonuçlara göre, benlik tipinin günlük karar 

verme örüntüsü hariç diğer tüm değişkenler üzerine anlamlı temel etkisinin olduğu bulunmuştur. 

Benlik tipi ve cinsiyetin evlilik doyumu üzerinde temek etkilerinin olduğu ve evlilik tipi ile benlik 

tipinin ortak etkilerinin anlamlı olduğu; ayrıca, evlilik tipinin evlilik süreçlerine hiçbir temel 

etkisinin olmadığı yapılan analizler sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Evlilik bireyin yaşamında en önemli deneyimlerinden birisi olan ve pek çok kimse için en anlamlı 

kişilerarası ilişkidir. Rosen-Grandon ve ark. (2004) gelecek nesilleri yetiştirmede evliliğin ve kurulan 

ailenin önemli boyutuna değinmiştir. Evlilik, bireylerin ilişkilerinin tüm yönlerinde hissettikleri öznel 

mutluluk ve hoşnutluk duygularıyla ilişkilidir (Binici-Azizoğlu, 2000). Evli kişilerin genel olarak daha mutlu 

ve sağlıklı oldukları da belirtilmiştir (Rosen-Grandon ve ark., 2004). Bu nedenlerden ötürü, evlilikten 

alınan doyum önemli bir kavram haline gelmiş ve evlilik ilişkisi, evlilik uyumu, evlilikte mutluluk gibi diğer 

kavramlarla beraber çoğu araştırmanın kaynağını oluşturmuştur. 

Genel olarak evlilik iki şekilde değerlendirilir: Evliliğin sürekliliği kavramı ve evliliğin kalitesi kavramı 

(Erbek ve ark., 2005). Boşanma, ayrılık ve ölüm konuları evliliğin sürekliliğini ifade etmektedir. Evlilik 

doyumu, çift uyumu, bağlılığı gibi konular ise evlilik kalitesi ve evlilik ilişkisinin nasıl olduğuyla ilişkilidir. 

Spanier (1979)'in dediği gibi yüksek evlilik kalitesinin, iyi uyum, yeterli iletişim, yüksek doyum ve 

mutluluk derecesi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ancak, eşler arasındaki uyumun ölçümü konusunda 

farklı yaklaşımlar ve görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Spanier (1976)'ın geliştirdiği yukarıdaki dört boyutu 

içeren Çift Uyum Ölçeği 1970'1i yılların sonlarında çok yaygın olarak kullanılmıştır. Fakat aynı zamanda bu 

tür, eşler arasındaki uyumu ölçen ölçekler, hem yapısal sorunlardan hem de evliliğin bireysel anlamda 

değerlendirilmesinden kaynaklı bir çok eleştirinin odağı olmuştur (Fincham ve Bradbury, 1987; Busby ve 

ark., 1995). Johnson ve ark. (1986) ise eşler arasındaki uyumun iki boyut altında toplanabileceğini 

belirtmişlerdir. Mutluluk ve etkileşim birinci boyutu; anlaşmazlıklar, problemler ve boşanma eğilimi ikinci 

boyutu temsil eder. Görüldüğü gibi, eşler arasındaki uyumun nasıl tanımlanacağı üzerine görüş ayrılıkları 

olmuş ve halen de devam etmektedir (Yılmaz, 2001). Aynı zamanda, evlilik uyumu ve evlilik doyumu 

*Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara. 
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kavramları arasında yüksek korelasyon olması nedeniyle hatalı kullanımiara neden olmaktadır (Erbek ve 

ark., 2005). Dolayısıyla, evlilik ilişkisini incelerken yapılan araştırmalarda çift uyumunun ve evlilik 

doyumunun farklı kavramlar ve içerikleri olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

Evlilik doyumunu yardayan faktörler incelendiğinde cinsiyet rolleri, eşitlik algısı, karar verme süreçleri, 

evlilik tipleri ve kültürel özelliklerin önemli faktörler olarak ön plana çıktığı gözlenmiştir. Fitzpatrick (1988) 

cinsiyet rolleri ve evlilik mutluluğu üzerindeki çalışmasında, geleneksel evliliklerdeki çiftierin yani kadın ve 

erkeğin ayrı cinsiyet rolleri olduğuna inanan ve kültürel basmakalıplara uyum gösteren çiftlerin, daha 

ılımlı çiftiere oranla yüksek evlilik uyumu sergilediklerini bulmuştur. Aynı paralelde, Lye ve Biblarz (1993) 

geleneksel eşierin geleneksel olmayanlara göre evlilik dayumlarının yüksek olduğunu bulmuştur. Aida ve 

Falbo {1991) da birbirlerini eşit olarak değerlendiren çiftierin geleneksel çiftiere oranla daha yüksek evlilik 

doyumu gösterdiklerini belirtmişlerdir. Buradan hareketle, doyumu belirleyen öğenin daha çok eşler 

arasındaki tutum benzerliğinden kaynaklandığını söylenebilir. 

Magnarella (1972) Türkiye'nin ufak bir kasabasında yaptığı araştırmasında; modernizasyon sonucu 

daha önce geleneklerine bağlı, bağımlı, boyun eğmiş, dinine bağlı kadınların artık, eskiye oranla daha 

eğitimli eşleri tarafından değerli görüldüklerini söylemektedir. Dolayısıyla, modernleşme sonucu aile ve 

evliliği ilgilendiren kararlarda kadınlar giderek fikirleri sorulur hale gelip daha çok söz sahibi olmaktadır. 

Evlilik tiplerinin evlilik doyumuna ilişkin etkileri üzerine, batı psikolojisinin bugüne kadar aşk 

evlilikleriyle ilgili yaptığı çalışmalardan farklı olarak sayıca az olmakla birlikte kültüriçi ve kültürlerarası 

araştırmalar yapılmış ve önemli sonuçlar elde edilmiştir. Evlilik tipini belirleyen eş seçiminde, kültürel 

özelliklerin ön plana çıktığı görülmüştür (Udry, 1974). Batı toplumlarında karşılıklı çekim, romantik aşk 

gibi kavramlar evliliğin temelini belirlemek için yeterli görülmektedir. Ancak, toplulukçu eğilimli 

kültürlerde evlilik genellikle aile tarafından organize edilmektedir (Dion ve Dion, 1993). Bu tür 

toplumlarda seçim kriterleri arasında zenginlik, aile malvarlığı, aileler arasındaki ekonomik anlaşmalar ve 

sağlık yer almaktadır (Udry, 1974). Hindistan ve Amerika'da yaşayan evli çiftler üzerinde Yelsma ve 

Athappilly (1998) tarafından yapılan çalışmada, görücü usulü evlenen çiftierin aşk evliliği yapan çiftiere 

oranla evlilik doyumunda daha yüksek puan aldıkları bulunmuştur. Bu çalışmanın aksine, Xiaohe ve 

Whyte (1990) Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşayan ve anlaşarak evlenen kadınların görücü usulü evlenen 

kadınlara göre evlilik dayumlarının daha yüksek olduğunu bulmuştur. Bir başka kültürlerarası çalışmada 

ise Hindistan ve Amerika'da yaşayan çiftler karşılaştırılarak görücü usulü evlilik ve anlaşarak evlilik 

arasında evlilik doyumu yönünden fark bulunamamıştır (Myers ve ark., 2005). Ülkemizde yapılan 

çalışmalarda da, görücü usulü evlilik ile anlaşarak evlilik birçok boyut (demografik değişkenler, eşe 

duyulan sevgi, bağlanma, geniş aile ile ilişkiler, sorun çözme, iş bölümü vb.) açısından karşılaştırılmış 

(Hortaçsu, 2007) fakat evlilik uyumu ve evlilik doyumu konularına değinilmemiştir. Bu nedenle bu 

çalışmanın, Türkiye'deki durumu incelemek amacıyla önemli bir boşluğu doldurması öngörülmektedir. 

Evlilik doyumunu yardayan kültürel farklılıkların kaynağı aynı zamanda bu çalışmanın bir diğer 

boyutunu da içermektedir. Bilindiği gibi literatürde, bireycilik ve toplulukçuluk eğilimlerini iki farklı uç 

olarak gösteren çalışmalar çoğunluktadır (Triandis, 1994; Markus ve Kitayama, 1991). Ancak, birçok 

araştırmacı (Kağıtçıbaşı, 1996; İmamoğlu, 1998; Singelis, 1994; Cross ve Markus, 1991) da bu iki 

uçluluğun insanın temel ihtiyaçları olan ilişkili olma ve özerk olmayı yansıttığını vurgulayıp "zıtların 

birlikteliği" felsefesiyle hareket etmişlerdir. Bu bağlamda, İmamoğlu (1998) tarafından geliştirilen dengeli 

ayrışma-bütünleşme modelinde belirtilen ve benliği oluşturan iki temel boyutun (özgelişimsel yönelim ve 

kişilerarası ilişkisel yönelim) farklı etkileri incelenmiştir. İlişkili olmakla bağlantılı bulunan bazı duygusal 

yönelimler yaşamdan memnuniyet, güvenli bağlanma, olumlu kendilik ve diğer modelleri, düşük kaygı 

düzeyi ve olumlu benlik algısı olarak sayılabilir. Kendileşme ile bağlantılı duygusal yönelimlere ise içsel 
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motivasyon, belirsizliğe tolerans ve değişime açık yaşam görüşü örnek gösterilebilir (İmamoğlu,1998). 

Buradan hareketle, bu araştırmada benliği oluşturan yönelimlerin sonucunda ortaya çıkan benlik 

tiplerinin, evlilik doyumu ve evlilik uyumu konusunda da farklılaşmaları beklentiler arasındadır. 

Literatürdeki bulguların kaynağında, bu çalışmanın amacı evlilik tiplerinin ve benlik tiplerinin evlilik 

doyumu üzerindeki rolü ve evlilik ilişkisinde alınan karar sürecine etkisini araştırmaktır. Bu temelde, şu 

sorulara yanıt aranmıştır: 

Evlilik ilişkisindeki kararlara katılım ve bu karar örüntüsünden memnuniyet, benlik tipine göre bir 

farklılık göstermekte midir? 

Benlik tipinin, çift uyumu ve evlilik doyumu üzerinde bir etkisi var mıdır? 

Evlilik doyumu, cinsiyet, benlik tipi ve evlilik tipine göre bir farklılık göstermekte midir? 

Eşierin eğitim düzeyi, eşitlik ve geleneksellik algısı, cinsiyete ve evlilik tipine göre bir farklılık 

göstermekte midir? 

Benlik kurgusu temel boyutları, evlilik doyumu ve çift uyumu arasında bir ilişki var mıdır? Varsa ne 

yönde bir ilişkidir? 

Yöntem 

Örnek/em 

İki yüz doksan iki evli çift araştırmaya katılmıştır. Gönüllü eşierin en az bir yıllık evli olmaları ve 

beraber yaşıyor olmaları kriter olarak alınmıştır. Katılımcı çiftiere zarflar içerisinde ölçekler verilmiş olup 

tek başlarına daldurduktan sonra zarfları kapalı bir şekilde kimlik bilgisi vermeden teslim etmeleri 

sağlanmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması kadınlar için 39.72, 20-72 yaş arası; erkekler için 43.36, 25-75 

yaş arası (toplam ortalama yaş=41.73) olup evlilikte geçen süre ortalama 16.79 (1-52 yıl arası) yıldır. 

Yüzde seksen dörtlük oranda çiftierin bir veya daha fazla çocuk sahibi olma durumu vardır. Çiftierin % 

64'ü eşleriyle birlikte yaşamlarının çoğunu metropolde, % 33'ü şehirde, % 3'ü kasabada ve % l'i köyde 

geçirmiştir. Katılımcıların eğitim düzeyi genel olarak yüksektir (kadın: üniversite ve üstü % 43, lise% 27, 

ortaokul % 9, ilkokul % 20; erkek: üniversite ve üstü % 60, lise % 24, ortaokul % 9, ilkokul % 8). 

Katılımcıların % 16'sı görücü usulü evlenmiş, % 32'si hem görücü usulü hem anlaşarak, % 52'si ise 

anlaşarak evlenmiştir. Hem görücü usulü hem anlaşarak evlenenler grubunu, ailelerin çabasıyla tanıştırılıp 

karar verme sürecini kendilerinin belirlediği çiftler oluşturmuştur. 

Veri Toplama Araçlan 

Dengeli Ayrışma Bütünleşme Ölçeği (DAB, Balanced Differentiation-Inteqration Scale): İmamoğlu 

(1998) tarafından geliştirilen ölçek 29 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerden 13 tanesi birinci temel 

boyut olan özgelişimsel yönelimi (self-developmental orientation), diğer 16 tanesi ise ikinci temel boyut 

olan kişilerarası ilişkisel yönelimi (interrelationship orientation) ölçmeye yönelik oluşturulmuştur. 

Maddelere 1 ile 5 arasında puanlanan, Likert tipi "hiç" , "biraz" , "orta" , "oldukça" ve "çok" seçenekleri 

verilmektedir. Ölçeğin üniversite öğrencileri için hesaplanmış Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları, 

bireysel gelişim yönelimi boyutu için .74, ilişkisel yönelim boyutu için .91 ve son olarak tüm ölçek için 

.83'tür (İmamoğlu,1998). Ölçeğin evli çiftler için güvenirlik analizi yapıldığında, bu çalışmaya katılan 292 

evli çiftten elde edilen veriler doğrultusunda tüm ölçeği n Cronbach Alpha katsayıları tüm ölçek için . 79, 

bireysel gelişim yönelimi boyutu için . 70, ilişkisel yönelim boyutu için .84'tür. 

Evlilik Memnuniyeti Ölçeği (EMÖ): EMÖ, Diener ve ark. (1985) tarafından geliştirilen Yaşam 

Memnuniyeti Ölçeği (the Satisfacion With Life Scale, SWLS)'nin evlilik memnuniyetine uyarlanmış şeklidir. 

SWLS, Likert tipi toplam 5 maddeden oluşan bir ölçektir. Üniversite öğrencileri için hesaplanmış Cronbach 
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Alpha katsayısı .87'dir. Bu araştırmada, ölçeğin asıl formundaki "yaşam" kelimelerinin yerine "evlilik" 

kelimesi yerleştirilerek evlilik doyumunu ölçmesi belirlenmiş ve Türkçe'ye çevirisi yazar tarafından 

yapılmıştır. "Birçok bakımdan evliliğim idealime yakın" ve "Evlilik koşullarım mükemmel" ifadeleri 

maddelere örnek olarak gösterilebilir. Evli çiftler için hesaplanmış güvenirlik analizi sonucunda Cronbach 

Alpha katsayısı .92 olarak bulunmuştur. 

Yenilenmis Cift Uyum Ölceği CYCUÖ; Revised Oyadie Adjustment Scale): ÇUÖ Spanier (1976) 

tarafından geliştirilmiş, 32 maddelik Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin cevaplandırma biçiminin farklı 

basamaklardan oluşması ve yapı sorunları olduğu düşünüldüğünden Busby ve ark. (1995) tarafından ÇUÖ 

yeniden yapılandırılmış ve 14 maddeyle sınırlandırılmıştır. Ölçeğin ilk altı maddesi, 1 ile 5 arasında 

puanianan anlaşma derecesini Likert tipi "hiçbir zaman anlaşamayız" , "nadiren anlaşırız" , "bazen 

anlaşırız" , "oldukça sık anlaşırız" , " çoğu zaman anlaşırız" seçenekleriyle ifade etmektedir. Kalan sekiz 

madde ise eşler arasındaki istikrarı, çatışmayı, aktiviteleri ve tartışmanın sıklığını Likert tipi 1 ile 5 

arasında puanianan seçeneklerle ölçmeyi hedefler. YÇUÖ'nün aile terapisi programına kayıtlı evli 

çiftlerden elde edilen verilerle yapılan analizleri sonucunda, Guttman iki yarı güvenirlik katsayısı (split-half 

reliability coefficient) .94 bulunmuştur (Busby ve ark., 1995). YÇUÖ ile Spanier (1976)'ın geliştirdiği 32 

maddelik ÇUÖ arasındaki korelasyon katsayısı oldukça yüksektir (r=.97, p<.Ol). Çift Uyum Ölçeği'nin 

Türkçe'ye uyarlanması Fışıloğlu ve Demir (2000) tarafından yapılmış ve iç tutarlılık .92 olarak 

bulunmuştur. YÇUÖ'de yeralan maddeler Fışıloğlu ve Demir (2000)'in çevirileri kullanılarak 

düzenlenmiştir. İki yüz doksan iki evli çiftten oluşan bu çalışmada 3 faktör için ayrı güvenilirlik analizleri 

yapılmıştır. Tüm ölçek için Cronbach Alpha katsayısı .87, çiftin mutluluğu altölçeği için .80, çiftierin 

bağlılığı altölçeği için . 74 ve çifti n ortak kararlılığı altölçeği için .80 olarak bulunmuştur. 

Cift Bilgi Formu: Araştırmada evli çiftierin demografik özellikleri hakkında bilgi toplamaya yönelik bir 

form da diğer ölçeklerle birlikte katılımcılara verilmiştir. Demografik özelliklerin yanı sıra eşierin aile 

büyükleriyle ilişkileri, evlilik ilişkisindeki önemli ve günlük karar verme süreçleri ve bu durumdan 

memnuniyetleri, evliliğin eşitlikçi ve geleneksel yanlarıyla ilgili toplam 17 soru bilgi formunda yeralmıştır. 

İşlem 

Evli çiftler kartopu tekniğiyle (Bailey,1987, p.96) Ankara, İstanbul, Mersin, Denizli ve Ordu illerinden 

seçilerek çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmaya katılacak çiftiere çalışmanın amacı ve 

ölçekleri daldururken dikkat edecekleri noktalar açıklanmış ve verdikleri bilgilerin gizliliği ve sadece 

bilimsel amaçlı kullanılacağı garanti edilmiştir. Katılımcıların ölçekleri kapalı zarf içerisinde belirlenen 

görüşmeciye teslim etmeleri sağlanmıştır. 

Çiftierin her ikisinin de ölçekleri doldurması istendiğinden sadece kadının ya da sadece erkeğin 

doldurduğu ölçekler araştırma kapsamından çıkartılmıştır. 

Bulgular 

Değişkenler Arasi Korelasyonlar 

Evlilik doyumu ile çift uyumu arasında anlamlı ve güçlü bir ilişki vardır. Tablo 1'de ayrıntılı olarak 

korelasyon katsayıları verilmiştir. Buna göre, önemli kararlara katılım ile hem evlilik doyumu (r=.15, 

p<.01) hem de çift uyumu (r=.18, p<.01) arasında çok güçlü olmayan fakat anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Çiftierin önemli kararlara katılımdaki memnuniyetleri daha güçlü bir ilişki göstermektedir (evlilik doyumu 

için r=.50, p<.01; çift uyumu için r=.52, p<.01). Günlük kararlara katılım ile evlilik doyumu ve çift 

uyumu arasındaki ilişki anlamlı değilken, bu örüntüden memnuniyet evlilik doyumu ve çift uyumu için 

aynı değerdeki anlamlı ilişkiyi gösterir (r=.51, p<.Ol). Çiftler arasındaki eşitlik algısı ile evlilik doyumu 
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(r=.47, p<.01) ve çift uyumu (r=.58, p<.01) arasındaki ilişki de orta düzeyde ve anlamlıdır. Aynı şekilde, 

kişilerarası ilişki yönelimi ile evlilik doyumu (r=.43, p<.01) ve çift uyumu (r=.52, p<.01) anlamlı ilişki 

göstermektedir. Diğer değişkenler arasındaki ilişkilerin çoğu anlamlı olmasına rağmen güçlü ilişkileri 

temsil etmemektedir (Bkz. Tablo 1). 

Benlik Tiplerinin Karar Verme Süreçleri ve Memnuniyet Üzerine Etkileri 

DAB Modelinin önerdiği dört benlik tipinin (örn. kopuk kalıplaşma, kopuk kendileşme, ilişkili 

kalıplaşma, ve ilişkili kendileşme olarak adlandırılan ve kişilerarası ilişkisel yönelim ile özgelişimsel 

yönelimin yüksek ya da düşük olmasının farklı kombinasyonundan elde edilen) evlilik ilişkisi içindeki 

kararlara katılım (önemli ve günlük kararlar) üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla tek boyutlu varyans 

analizi yapılmıştır. 

Bu amaçla; katılımcılar, her bir yönelimin orta değeri kesim noktası olacak şekilde iki gruba ayrılmıştır. 

ilişkili olma ve kopukluk, kişilerarası ilişkisel yönelim boyutunun düşük ve yüksek olan iki ucunu (Orta 

değer=4.25), kendileşme ve normatif kalıplaşma ise, özgelişimsel yönelim boyutunun düşük ve yüksek 

olan iki ucunu temsil eder (Orta değer=3.23). Bu dört benlik tipi, her bir yönelimin düşük ve yüksek 

puanlarının kombinasyonuyla oluşturulmuştur. 

Karar verme süreçleri üzerinde dört benlik tipinin anlamlı farkı vardır (Wilks' ;\=.98, F(6,1158)=2.39, 

p<.05, '72 =.01). Tek boyutlu varyans analizi sonuçlarına göre, benlik tipinin önemli kararlara katılım 

üzerindeki temel etkisi anlamlıdır (F(3,580)=3.97, p<.05, !]2 =.02). Ancak, günlük kararlara katılım 

üzerinde anlamlı etkisi bulunamamıştır (F(3,580)=1.48, p>.05, !]2 =.01). Benlik tipinin önemli kararlara 

katılım üzerindeki etkisinin kaynağını bulmak üzere yapılan grup içi karşılaştırmaların sonuçları Tablo 2'de 

belirtildiği üzere; kopuk kendileşme, ilişkili kalıplaşma ve ilişkili kendileşme benlik tiplerinin kendi 

aralarında farklılaşmadığı gibi kopuk kalıplaşma benlik tipinde olan eşierden daha yüksek önemli kararlara 

katılım eğiliminde olduklarını göstermiştir. 

Evlilik içi karar verme örüntüsünden memnuniyetin benlik tipine göre farklılık gösterip göstermediğini 

saptayabilmek amacıyla tek boyutlu varyans analizi uygulanmıştır. Buna göre, dört benlik tipinin karar 

verme örüntüsünden memnuniyet üzerinde anlamlı farkı vardır (Wilks' ;\=.90, F(6,1158)=10.15, p<.05, 

!]2 =.05). Benlik tipinin önemli (F(3,580)=19.72, p<.05, !]
2 =.09) ve günlük (F(3,580)=14.25, p<.05, 

!]2 =.07) karar verme örüntüsünden memnuniyet üzerindeki temel etkileri anlamlıdır. Tablo 2'deki grup içi 

karşılaştırmalarda görüldüğü gibi, kopuk kalıplaşma ve kopuk kendileşme benlik tipli eşlerin, kendi 

aralarında farklı olmamak üzere ilişkili kalıplaşma ve ilişkili kendileşme benlik tiplerinde olan eşierden 

hem önemli hem de günlük karar verme örüntüsünden memnuniyet boyutlarında daha yüksek puanlar 

aldıkları saptanmıştır. 

Benlik Tiplerinin Evlilik Doyumu ve Çift Uyumu Üzerine Etkileri 

Benlik tipinin çift uyumu üzerindeki etkisini incelemek üzere ayrı bir tek boyutlu varyans analizi 

uygulanmıştır ve dört benlik tipi arasında anlamlı farklar bulunmuştur (Wilks' ;\=.86, F(9,1406)=10.12, 

p<.05, !]2 =.07). Tablo 2'de belirtildiği gibi, benlik tipinin çiftin mutluluğu (F(3,580)=14.52, p<.05, 

!]2 =.07), çiftin bağlılığı (F(3,580)=19.97, p<.05, !]2 =.09) ve çiftin ortak kararlılığı (F(3,580)=21.74, 

p< .05, !]
2 =. 10) üzerindeki temel etkilerinin anlamlı olduğu bulunmuştur. 
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Tablo ı 

Değişkenler Arast Korelasyonlar. 

Değişkenler 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 

1. Çift Uyumu .62** .18** .S2** .S1 ** .23** .S8** .1S** .S2** .10* 

2. Evlilik Doyumu .09* .12** .1S** .SO** .S1 ** .20** .47** .16** .43** .07** 

3. Cinsiyet -.9S** .97** .26** .12** -.17** 

4. Evlilik Tipi -.33** .09* .1S** .09* .14** .18** -.17** .10* .1S** 

S. Evlilik Süresi -.09* -.1S** .19** -.22** 

6. Kadının Eğitim Düzeyi -.92** -.20** .19** .10* 

7. Erkeğin Eğitim Düzeyi .24** .12** -.18** 

8. Önemli Kararlara Katılım .33** .26** .19** .17** .12** .12** 

9. Önemli Kararlara Katılım 
.11** .72** 

Örüntüsünden Memnuniyet 
.20** .S7** .40** .14** 

10. Günlük Kararlara Katılım .16** .10* 

11. Günlük Kararlara Katılım 
.19** 

Örüntüsünden Memnuniyet 
.55** .39** .14** 

12. Akraba Desteği .2S** .14** .24** 

13. Eşitlik Algısı .10* .39** .2S** 

14. Geleneksellik Algısı .21 ** -.24** 

15. Kişilerarası ilişkisel Yönelim 

16. Özgelişimsel Yönelim 

* p < .os, ** p < .01 
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ilişkili kendileşme ve ilişkili kalıplaşma benlik tipinde olan eşler, kopuk kalıplaşma ve kopuk 

kendileşme benlik tipinde olan eşiere oranla daha yüksek çift uyumu gösterdikleri saptanmıştır 

(Bkz. Tablo 2). 

Son olarak, benlik tipinin evlilik doyumu üzerindeki etkisine bakılmıştır. Tek boyutlu varyans 

analizi sonuçlarına göre, dört benlik tipinin evlilik doyumu üzerinde anlamlı olarak farklılaştığı 

bulunmuştur (F(3,580)=23.04, p<.05, 1i=.OS). Çift uyumunda olduğu gibi; ilişkili kendileşme ve 

ilişkili kalıplaşma benlik tipinde olan eşler, kopuk kalıplaşma ve kopuk kendileşme benlik tipinde 

olan eşiere göre daha fazla evlilik doyumu göstermişlerdir (Bkz. Tablo 2). 

Benlik Tiplerinin ve Evlilik Tiplerinin Evlilik Doyumu Üzerine Etkileri 

Evlilik tipinin ve benlik tipinin evlilik doyumu üzerindeki ortak etkilerini saptamak amacıyla; 2 

(cinsiyet) X 2 (evlilik tipi: görücü usulü, anlaşarak evlenme) X 4 (benlik tipi: kopuk kalıplaşma, 

kopuk kendileşme, ilişkili kalıplaşma ve ilişkili kendileşme) tek boyutlu varyans analizi (ANOVA) 

uygulanmıştır. Analizin sonucunda, cinsiyetin (F(1,568)=9.95, p<.05, T]2 =.02) ve benlik tipinin 

(F(3,568)=25.05, p<.05, 1i=.l2) evlilik doyumu üzerindeki temel etkilerinin anlamlı olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca, evlilik tipi ve benlik tipinin ortak etkisinin de anlamlı olduğu bulunmuştur 

(F(3,568)=3.71, p<.05, f7 2=.02). Ancak, evlilik doyumu üzerindeki diğer ortak etkiler anlamlı 

değildir. Benlik tiplerinin evlilik doyumu üzerindeki grup içi karşılaştırmalarının sonuçları Tablo 2'de 

verilmiştir. 

Tablo 2 

Benlik Tiplerine Göre Testlerden Alman Puaniann Ortalamalan ve Standart Sapma/an. 

Benlik Tipi 

Kopuk Kopuk ilişkili ilişkili 
Kalıplaşma Kendileşme Kalıplaşma Kendileşme 

(n=132) (n=156) (n=130) (n=166) 

X ss X ss X ss X ss F 

Kararlara Katılım 
önemli 

Kararlar 2.85• .57 2.99b .48 3.0lb .34 3.00b .37 3.97* .02 
Günlük 

Kararlar 2.96. .63 3.oo• .57 3.09. .49 3.02. .48 1.48 .Ol 

Kararlara Katılım Örüntüsünden 
Memnuniyet 

Önemli 
Kararlar 3.71" 1.07 3.9o• 1.08 4.35b .71 4.43b .85 19.72* .09 
Günlük 

Kararlar 2.96. .92 3.oo• .95 3.09b .85 3.02b .72 14.25* .07 
Çift Uyumu 

Çift 
Doyumu 3.7o• .76 3.71 a .74 4.05b .61 4.07b .51 14.52* .07 

Çifti n 
Bağlılığı 2.99. .85 3.19. .84 3.52b .79 3.62b .69 19.97* .09 

Çifti n 
Uyumu 3.84. .77 3.88• .76 4.30b .52 4.29b .52 21.74* .10 

Evlilik 
Doyumu 3.69. .92 3.62. .88 4.14b .73 4.26b .73 23.04* .05 

a, b Bonferroni test sonucu 
p<.OS 
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Eğitim Düzeyi, Eşitlik ve Geleneksellik Algilanntn Evlilik Tiplerine Göre DağJ!JmJ 

Evlilik tipinin eğitim düzeyi üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 2 (cinsiyet) X 3 (evlilik tipi: 

görücü usulü, hem görücü usulü hem anlaşarak, anlaşarak evlilik) tek değişkenli varyans analizi 

yapılmıştır. Cinsiyet (F(1,568)=28.81, p<.05, f7 2=.05) ve evlilik tipinin (F(2,568)=62.58, p<.05, 

f7 2 = .18) eşierin eğitim düzeyleri üzerinde anlamlı temel etkileri vardır. Ancak, cinsiyet ve evlilik 

tipinin ortak etkisi bulunamamıştır. Tablo 3'de belirtilen ortalama değerler ve standart sapmalar 

gösteriyor ki; anlaşarak evlenen (kadın: X =5.38, erkek: X =5.63) hem kadın hem de erkeklerin 

eğitim düzeyleri, görücü usulü evlenen (kadın: X =3.85, erkek: X =4.51) ile hem görücü hem 

anlaşarak evlenen (kadın: X =4.85, erkek: X =5.43) çiftlerden daha yüksektir. Hem görücü usulü 

hem de anlaşarak evlilik yapan çiftler de görücü usulü evlenenlere oranla daha yüksek eğitim 

düzeyine sahiptirler. 

Son olarak, evlilik tipi ile cinsiyetin eşitlik ve geleneksellik algısı üzerindeki etkilerine bakmak 

üzere iki ayrı, 2 (cinsiyet) X 3 (evlilik tipi: görücü usulü, hem görücü usulü hem anlaşarak, 

anlaşarak evlenme) ANOVA uygulanmıştır. Evlilik tipinin, hem eşitlik algısı (F(1,580)=10.88, p<.OS, 

f]
2=.04) hem de geleneksellik algısı (F(1,580)=8.93, p<.05, f7 2 =.03) üzerinde anlamlı temel etkisi 

bulunmuştur. Her iki bağımlı değişken üzerinde de cinsiyetin temel etkisi ile evlilik tipi ve cinsiyetin 

ortak etkisi bulunamamıştır. Evlilik tipinin grup içi karşılaştırmaları sonucunda; anlaşarak evlenen 

çiftierin evlilik ilişkilerini, hem görücü usulü hem anlaşarak evlenen ile görücü usulü evlenen 

çiftlerden ve aynı zamanda hem görücü usulü hem anlaşarak evlenen çiftierin evlilik ilişkilerini, 

görücü usulü evlenen çiftlerden daha eşitlikçi algıladıkları saptanmıştır (Bkz. Tablo 3). Tam tersi bir 

eğilimle; görücü usulü evlenen çiftler, hem görücü usulü hem anlaşarak evlenen ile anlaşarak 

evlenen çiftiere göre evliliklerini daha geleneksel olarak değerlendirmektedirler. Hem görücü usulü 

hem anlaşarak evlenen çiftler görücü usulü evlenen çiftiere oranla daha az geleneksellik 

eğilimindedirler (Bkz. Tablo 3). 

Tablo 3. 

Eğitim Düzeyi, Eşitlik ve Geleneksellik A/gJsJntn Evlilik Tiplerine Göre Ortalamalan ve Standart 

Sapma/an. 

Eğitim Düzeyi 

Eşitlik Algısı 

Geleneksellik Algısı 

a,b,cBonferroni test sonucu 

"p<.OS 

Görücü Usulü 

(n=91) 

X 

4.173 

3.46 3 

3.77 3 

ss 

1.1 

1.16 

1.03 

Evlilik Tipi 

Hem Görücü 

Hem Anlaşarak 

(n= 189) 

X SS 

110 

1.11 

1.02 

1.02 

Anlaşarak 

(n=304) 

X ss F 

5.51 c .93 62.58* 

4.ooc .85 10.88* 

3.27( 1.02 8.93* 

fJ2 

.18 

.04 

.03 
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Tartışma 

Bu araştırmanın amacına yönelik olarak yapılan analizler sonucunda evlilik doyumu ve çift 

uyumunun benlik tiplerine göre farklılaşması bulunmuştur. Benlik kurgusunun ilişkili olma boyutu, 

çift uyumunun alt ölçekleri olan çiftin mutluluğu, çiftin bağlılığı ve çiftin ortak kararlılığı ile ilişkili 

olup ilişkili kalıplaşma ve ilişkili kendileşme benlik tipli eşierin daha yüksek çift uyumuna sahip 

olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla, İmamoğlu (1998)'nun ortaya koyduğu gibi kişilerarası ilişki kurma 

ihtiyacının yaşam içersindeki diğer ilişkilere de (buradaki evlilik ilişkisinde olduğu gibi) olumlu katkı 

sağladığı görülmüştür. Bu durumun, giriş bölümünde de söz edildiği gibi ilişkili olma ile bağlantılı 

yaşam memnuniyeti ve olumlu benlik algısı gibi duygularla ilişkisi olduğu söylenebilir. Aynı 

zamanda, ilişkili kalıplaşma ve ilişkili kendileşme benlik tipinde olan eşierin evlilik dayumları da 

daha yüksektir. Rosen-Grandon ve ark. (2004)'nın da söyledikleri bu duruma uyarlandığında yaşam 

doyumu yüksek olan kişilerarası ilişkisel yönelimli eşierin evliliklerinden memnun olmaları söz 

konusudur. 

Korelasyon analizi sonucu elde edilen bulgular, İmamoğlu ve Yasak (1997)'ın kadın ve kocanın 

evlilik ilişkisini algılamaları üzerine yaptıkları çalışmayla örtüşmektedir. Geniş aileyle iyi ilişkiler hem 

kadının hem de erkeğin evlilik doyumu ile olumlu ilişki içersindedir. Bu çalışmada ise aile desteği ile 

evlilik doyumu ve çift uyumu olumlu ilişki göstermektedir. Bu durumda, toplumumuz aile ve evlilik 

yapısına göre evli çiftierin tamamen aileden kopmaları mümkün gözükmemektedir diyebiliriz. 

Ailenin olumlu desteği olmadan evliliğin doyuma ulaşmasında sorunlar yaşandığı gözlenmiştir. 

Ayrıca, giriş bölümünde belirtildiği gibi bu çalışmada da evlilik doyumu ve çift uyumu arasında 

yüksek korelasyon bulunmuştur. Ancak, bu yüksek korelasyon bu iki boyutun aynı anlamı ifade 

ettiğini gerektirmemektedir. Kişilerarası ilişkisel yönelimin evlilik doyumu ve çift uyumuyla ilişkisi, 

bireyin toplumla bütünleşme ve dengeli ortamın ihtiyacının evlilik ilişkisine yansımasıdır. 

Özgelişimsel yönelimin evlilik doyumu ve çift uyumu ile korelasyonunun düşük olması, tek başına 

ve ayrışmacı bir ortamla evlilik ilişkisinin bağdaşmamasıyla açıklanabilir. 

Evlilik içi karar verme süreçleri üzerinde yapılan analizler de araştırmanın ilk sorusunun olumlu 

yönde cevaplanmasına olanak sağlamıştır. Benlik tiplerinin önemli kararlara katılım üzerindeki etkisi 

anlamlıdır. Ancak, günlük kararlar benlik tiplerine göre farklılık göstermemiştir. Bu durum, 

katılımcıların günlük kararların alım sürecine katılmanın ya da katıimamanın yaşam döngülerinde 

herhangi bir değişikliğe neden olmayacağı algısından kaynaklandığı söylenebilir. Karaların içeriği 

(örn. ekonomik durum, çocuklar, ev işleri) eşten eşe değişebildiği gibi kararların zorluk derecesi de 

değişebilir (Houlihan ve ark., 1988). Kararın zorluk derecesi artarsa, karar verme sürecinden önce 

çiftierin iletişimi artabilir. Dolayısıyla, bu yeni süreçte eşierin kararlar üzerinde fikir beyanlarıyla 

birlikte benlik tipleri rol oynamaya başlayabilir. Önemli kararlara katılım sürecinde, diğer tüm 

bireyler, kopuk kalıplaşma benlik tipli eşierden daha yüksek katılım gösterdiklerini beyan 

etmişlerdir. Kopuk kalıplaşma benlik tipine sahip eşler, hem geleneksel tarafı temsil ettikleri için 

karar verme sürecine katılmanın kendilerine uygun olmaması nedeniyle hem de kendilerine ait bir 

öze (potansiyele) sahip olmadıkları için kararlara düşük katılım göstermektedir diyebiliriz. Aynı 

zamanda, kopuk kalıplaşma Dengeli Bütünleşme-Ayrışma Modeline göre dengesiz ortamı temsil 

etmektedir (İmamoğlu, 1998). 

Araştırmanın ilk sorusunun diğer bir parçası olan karar verme örüntüsünden memnuniyetin 

benlik tiplerine göre farklılaşması hem önemli hem de günlük kararlar için gerçekleşmiştir. Buna 
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göre, yine ilişkili olma yöneliminin olumlu etkisini görmekteyiz. ilişkili kalıplaşma ve ilişkili 

kendileşme tipleri daha yüksek karar verme örüntüsünden memnuniyeti temsil etmektedir. 

Bir diğer bulguya göre; cinsiyetin evlilik doyumu üzerindeki temel etkisi, erkeklerin kadınlara 

oranla evliliklerinden daha memnun olduklarını göstermektedir. Bu durum, literatürdeki diğer 

çalışmalarda da genel eğilim olarak ortaya çıkmaktadır. Erkeklerde, daha fazla karı-koca ilişkisinden 

memnuniyet (İmamoğlu ve Yasak, 1997), görücü usulü evli olanlarında daha fazla duygusal bağlılık 

(Hortaçsu, 2007), daha fazla genel evlilik doyumu (Heyman ve ark., 1994) bulunmuştur. 

Evlilik tipinin evlilik doyumu üzerinde temel etkisinin bulunmaması, çalışmanın amacıyla ters 

düşmektedir. Aida ve Falbo (1991) kendi seçimleriyle ya da görücü usulü evlenen çiftierin evlilik 

doyumu farklarının araştırıldığı çalışmaların yetersiz olduğunu vurgulamışlar ve kendi 

çalışmalarında da evlilik tipinin çok düşük etkisinin olduğunu bulmuşlardır. Geleneksel beklentilerle 

görücü usulü evliliğin özelliklerinin örtüşmesiyle, anlaşarak evlilikteki seçim özgürlüğü birbirini 

dengeleyerek evlilik doyumu üzerinde bir etkiye neden olmayabilir. 

Çalışmadaki bir diğer bulgu da, hem kadınlarda hem de erkeklerde eğitim düzeyinin en yüksek 

olduğu evlilik tipi anlaşarak evliliktir. Hem görücü usulü hem anlaşarak evlilikte ve görücü usulü 

evlilikte eğitim düzeyinin belli oranlarda düştüğü görülmektedir. Genel olarak çalışmaya katılan 

erkeklerin eğitim düzeyi kadınlarınkinden yüksektir. Eşitlik ve benlik algısı değerlendirildiğinde ise 

evlilik tipleri arasında farklılaşma görülmektedir. Anlaşarak evlenen çiftler, görücü usulü ve hem 

görücü usulü hem de anlaşarak evlenen çiftiere göre evlilik ilişkilerini daha eşitlikçi algılamakta iken 

görücü usulü evlenen çiftler evliliklerini diğer evlilik tiplerine oranla daha geleneksel 

algılamaktadırlar. Yani, geleneksellik ve eşitlik arasında zıt yönde bir ilişki vardır. Görücü usulü 

evlenenler daha geleneksel ve aynı zamanda daha az eşitlikçidir. Bu algı kadın ve erkek arasında 

fark etmemektedir. Anlaşarak evlenenler de daha eşitlikçi ve daha az geleneksel algılamaya 

sahiptirler. Bu durum, daha iyi eğitimli ve anlaşarak evlenmiş çiftierin modernleşme sonucu oluşan 

ve evlilik ilişkisine bakış açılarındaki değişimle açıklanabilir. Magnarella (1972) Türkiye'deki 

modernleşme sürecinin eş seçimi ve eşler arasındaki işbölümü üzerinde yarattığı değişimi 

incelediğinde, ev içi ilişkilerde yoğunlaşma, kocanın önemli kararlarda kadına danışma sıklığı 

artarken aile büyüklerine danışma sıklığının azaldığını gözlemiştir. Kendileşme sürecine doğru da bir 

değişim görülüp, bireyin grup içinde belirmesi ve eş seçiminde kendi insiyatifini kullanma sıklığının 

arttığı da belirtilmiştir. 

Bu modernleşme sürecinin doğurabileceği bir başka sonuç da görücü usulü evliliklerin gün 

geçtikçe azalacağıdır. Görücü usulü evliliğin tamamen kaybalacağını toplumumuz için söylemek çok 

doğru olmayabilir. Fakat şekil değiştirmesi mümkün olabilir. Bu çalışmada tanımlanan diğer bir 

evlilik tipi olan hem anlaşarak hem görücü usulü evlilik, görücü usulü evlilikten daha çok ön plana 

çıkabilir. Bu tip evlilik, evlilik öncesi flört dönemi ve yine evliliğe çiftin karar vermesi pratikleriyle 

görücü usulü evliliğin modernleştirmiş hali olup anlaşarak evlilikle aralarındaki ayırım belirgin 

olmamaya başlamıştır (Hortaçsu, 2007). Bundan sonraki çalışmalarda evlilik tipinin evlilik doyumu 

üzerindeki etkisini bulmak amacıyla görücü usulü evlilikteki geleneksel beklentiler daha detaylı 

incelenebilir. Ayrıca, bu çalışmadaki bir sınır olarak katılımcıların önemli bir bölümünün eğitim 

düzeylerinin yüksek olması, şehir ve metropolde yaşıyor olmaları beklenen sonuçlara ulaşılamamış 

olmasına yol açmaktadır. Sonraki çalışmalarda, çok daha geniş bir eş grubuyla ve görücü usulü 

evliliğin yoğun olarak görüldüğü Türkiye'nin değişik coğrafi bölgelerinde analizler yapılmasının 

uygun olacağı düşünülmektedir. 
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Çocuklar için Bellek Ölçeği Performansmda 

Cinsiyet Farklilikları ve Ölçeğin WISC-R ile ilişkisi 

Işıl KAÇAR-KUYUCUKLU* 

Banu ELMASTAŞ-DİKEÇt 

Seda KÖKSALDI-ÖZGÜL * 
Ayda TEKOK-KILIÇ§ 

Bu araştırmada bellek performansında cinsiyet etkisinin incelenmesi ve ergenlerde bellek 

performansı ile zeka düzeyleri arasındaki ilişki örüntülerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Bellek değerlendirmesi için Türkçe'ye çeviri ve norm çalışmaları tamamlanmış olan Çocuklar İçin 

Bellek Ölçeği (ÇBÖ) kullanılmıştır. Örneklem grubunu, Bursa ilinde bulunan 2 anadolu lisesi, 2 

meslek lisesi, 1 düz lise toplam 5 okuldan seçkisiz atanan, 14-16 yaşlarında 42 kız, 48 erkek 

öğrenci oluşturmuştur. ÇBÖ uygulanan deneklerden seçkisiz olarak, yaş grubu ve cinsiyet 

açısından eşitlenmiş 42 öğrenci seçilmiş ve WISC-R uygulanmıştır. Bellek ölçeğinde cinsiyet ve 

yaşın performans puanları üzerindeki etkisini saptayabilmek amacıyla cinsiyet (2) X yaş (3) 

varyans analizi uygulanmıştır. Bellek performansının zeka ile ilişkisinin incelendiği ikinci bölümde, 

ÇBÖ alt testlerinden alınan puanlar doğru yüzdelerine çevrilmiş, dönüştürülen puanlar ile WISC-R 

'ın genel zeka puanı, sözel ve performans puanları arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon 

yöntemiyle analiz edilmiştir. Bellek performansında anlamlı cinsiyet temel etkisinin gözlendiği tüm 

sözel bölümlerde, kızlar erkeklerden daha iyi performans göstermiştir. ÇBÖ'nin hemen hemen 

tüm alt testleri ile WISC-R'ın tüm bölümleri arasında anlamlı ve yüksek korelasyonlar elde 

edilmiştir. Bulgular, kaynaklar ışığında tartışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Bellek, zeka, ergenlik, cinsiyet farklılıkları, sözel bellek. 

İnsan doğası gereği dış dünyayı ve kendini anlama ihtiyacı duyar. Duyulan bu ihtiyaç doğrultusunda 

çevremize ve kendimize karşı bir görüş oluştururuz ve davranışlarımızı istediğimiz gibi yönlendirebiliriz. 

Ancak bütün bu oluşumların varolabilmesi için bazı süreçlerin gerçekleşmesi gerekir. Dışarıdan gelen 

uyarıcıların alınması, bilgi şekline dönüştürülmesi, elde edilen bilgilerin saklanması, ihtiyaç duyulduğunda 

gerekli dönüştürme ve birleştirme işlemlerinin yapılarak mevcut soruna ilişkin çözümlerin 

oluşturulabilmesi önemlidir. Bu süreçlerin gerçekleşebilmesinde bellek ve zeka iki önemli işlev olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Bellek insanların tüm entelektüel işlevlerinin merkezi durumundadır. Bir yetenek olarak belleğimiz 

olmasaydı sadece "burada" olur ve "şimdi"yi bilirdik (Cohen, 1997). 

Belleğin ölçülebilir bir yapıda olduğunu gösteren Ebbinghaus'dan sonra psikometrik çalışmalar 

hızlanmıştır. Bellek gelişiminin ne zaman başlayıp kaç yaşına kadar sürdüğü, belli bir yaştan sonra 

kapasitesinde bir değişiklik olup olmadığı, cinsiyetin etkisiyle ilgili çalışmalar devam etmekte ve 

birbirinden farklı sonuçlarla karşılaşılmaktadır (Feldman, 1996). 

* Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek Lisesi 

t Uludağ Üniversitesi, Bursa 

:J: Örnekköy İlköğretim Okulu 

§ University of Buffalo, SUNY, New York 
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Beyin gelişimi ve fonksiyonları üzerinde cinsiyet hormonlarının örgütleyici ve aktive edici etkisi vardır. 

Kadın ve erkek beyninin yapısal ve işlevsel organizasyonundaki farklılıklar davranışlara ve bilişsel 

yeteneklere de yansır. (Becker, Breedlove ve Crews, 1992; Nyberg, Habib ve Herlitz, 2000). Öyle ki, 

kadınlar ve erkekler problem çözerken farklı stratejiler kullanırlar ve bilgi işlemierne süreci için farklı nöral 

organizasyonlara sahiptirler (Pogun, 1997). 

Literatür incelendiğinde, bellek alanları performansında cinsiyet etkisinin bulunduğunu gösteren 

çalışmalar (Herlitz ve Yonker, 2002; Lewin, Wolgers ve Herlitz, 2001; Levine, Huttenlocher, Taylor ve 

Langrock, 1999; Bengston ve ark. 2000; Robinson, Abbot, Serninger ve Buse, 1996; Lowe, Mayfield ve 

Reynolds ,2002; Halpern, 1997; Herlitz ve Yonker, 2002; Jacobs ve ark. ,1998; Temple ve Cornish, 

1993; Huang ,1993; Lewin ve Herlitz, 2002; Herlitz, Airaksinen ve Nordström, 1999; Larsson, Lövden ve 

Nilsson, 2003; Kramer, Delis, Kaplan, O'Donnell ve Prifitera, 1997) olduğu gibi cinsiyet etkisinin anlamlı 

olmadığını gösteren çalışmalar da (UIIman ve ark. ,1997; Forrester ve Geffen ,1991; Freides ve Avery, 

1991; McCarty, Siegler ve Logue, 1982; Postma, Jager, Kessels, Koppeschaar ve Honk, 2004; Barnfield 

,1999) mevcuttur. Ayrıntılarda bir takım farklılıklar olsa da özet olarak araştırma sonuçları; genellikle 

kadınların sözel bellek performansının, erkeklerin ise görsel-mekansal bellek performansının diğer 

cinsiyete göre anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermiştir. 

Cinsiyetler arasında bellek performansında ortaya çıkan anlamlı farklar genelde görevin içeriğinden çok 

bellek testinde kullanılan materyalin türüne bağlı gibi görünmektedir. 

"Bellek" kavramının anlam kazanması için bellekle ilgili olan birçok bilişsel sürecin gerçekleşmesi 

gerekir; çünkü bellek, dikkat, algı, öğrenme, zeka gibi bilişsel işlevlerle bağlantılı görünmektedir. 

Yapılan araştırmalar gözden geçirildiğinde; hem genel bellek performansı ile genel zeka performansı 

arasında hem de farklı bellek alanları ile zeka testlerinin farklı bölümleri arasındaki korelasyonların pozitif 

yönde ve yüksek değerde oldukları görülmektedir (Miller ve Vernon, 1996; Herlitz ve Yonker, 2002; 

Unsworth ve Engle, 2005; Oberauer, Schulze, Wilhelm ve SüB, 2005; Haavisto ve Lehto, 2004; Fagan, 

1984; Fry ve Hale, 2000; Cohen, 1997; Şahin, 1996). 

Öğrenme ve belleğin değerlendirilmesine olan ilgideki artışla birlikte, yakın tarihlere kadar bu konuyla 

ilgili olarak çocukların performanslarını değerlendiren standardize edilmiş ölçekierin çok az olduğunu 

belirten Cohen (1997) bu çalışmada kullanılan Çocuklar için Bellek Ölçeği (ÇBÖ) 'ni geliştirmiş, geliştirdiği 

ölçek ile, zihinsel fonksiyonları belirleyen WISC III arasında, sağlıklı çocuklarda, güçlü bir korelasyon 

olduğu sonucuna varmıştır. 

Bu araştırma, Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nün DPT destekli teknik proje (proje no:2001-3) 

kapsamında yürütülen çalışmanın bir bölümüdür. Bu araştırmada 14-16 yaş arası ergenlerde bellek 

performansında cinsiyet etkisinin incelenmesi ve bellek performansı ile zeka düzeyleri arasındaki ilişki 

örüntülerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçlarla, ilgili literatür incelendikten sonra belirlenen 

hipotezlerden birincisi, bellek testinin sözel alanla ilgili alt testlerinde kızların performansının erkeklere 

kıyasla daha yüksek olacağı, görsel alt testlerinde ise erkeklerin daha iyi performans göstereceğidir. 

İkincisi ise, bellek performansı ile zeka puanları arasında pozitif ve anlamlı korelasyonların çıkacağıdır. 

Yöntem 

Örnek/em 

l'Jygulamalar, seçkisiz olarak atanan 14-16 yaş arasında 42'si kız 48'i erkek toplam 90 denekle Bursa 

ili içerisinde yer alan 2 anadolu lisesi, 2 meslek lisesi ve 1 düz lise olmak üzere toplam 5 okulda 

yürütülmüştür. Buna göre 14 yaş'ta 16 kız 15 erkek, 15 yaş'ta 15 kız 17 erkek, 16 yaş'ta 11 kız 16 erkek 

denek bulunmaktadır. Bu deneklere ÇBÖ uygulanmıştır. Ölçeğin WISC-R ile ilişkisini saptayabilmek 
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amacıyla, ÇBÖ uygulanan deneklerden yine seçkisiz olarak, yaş grubu ve cinsiyet açısından eşitlenmiş 42 

öğrenci seçilerek bu deneklere ayrıca WISC-R uygulanmıştır. 

Veri Toplama Araçlan 

Çocuklar İçin Bellek Ölçeği: Cohen (1997) tarafından 5-16 yaş arasındaki çocukların öğrenme ve bellek 

işlevlerini ölçmek amacıyla geliştirilen, kapsamlı ve güvenilir bir testtir. Bu test işitseljsözel, görsel/sözel 

olmayan ve dikkat 1 konsantrasyon olarak 3 temel alan içindeki fonksiyonları ölçmektedir. Her alan, 2 

temel alt test ve 1 ek alt test aracılığıyla değerlendirilmektedir. Buna göre hikayeler, kelime çiftleri ve 

kelime listeleri alt testleri, işitsei/sözel öğrenme ve bellek; nokta yerleştirme, yüzler ve aile resimleri alt 

testleri görsel/sözel olmayan öğrenme ve bellek ve son olarak sayılar, diziler ve resim yerleştirme alt 

testleri ise dikkat konsantrasyon ana alanını değerlendirmektedir. Böylece test, 3 ana alan ve bu alanları 

değerlendiren 9 alt testten oluşmaktadır. 

WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği gözden geçirilmiş formu): WISC-R Wechsler (1974) 

tarafından, 6-16 yaş arası çocukların genel zihinsel düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 

geliştiri!miştir.Testte 5 sözel, 5 performans olmak üzere 10 alt test, bu alt testlerden biri 

uygulanamadığı takdirde verilmek üzere de 2 tamamlayıcı alt test bulunmaktadır. 

İşlem 

Araştırma kapsamında valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden uygulamalar için gerekli izinler alınarak 

okul müdürlüklerine iletilmiştir. Okulların rehber öğretmenlerinin de yardımıyla nörolojik ve psikolojik 

problemleri olmayan gönüllü öğrencilerin velilerine, testlerle ilgili açıklama da içeren izin belgeleri 

gönderilmiş ve uygulamayı kabul eden velilerin çocukları arasından seçkisiz atamayla denekler 

belirlenmiştir. Uygulamalar, test uygulama koşulları çerçevesinde ve motivasyonu olumlu veya olumsuz 

etkileyebilecek koşullar mümkün olduğunca denetim altına alınarak gerçekleştirilmiştir. 

ÇBÖ'nin uygulama süresi, bireysel farklılıklar gösterse de ortalama 1,5 saat, WISC-R'ın da yine 

bireysel farklılıklar olabilse de ortalama 1 saattir. 

Hiçbir denekte oturum yarıda kesilmemiş, iki test, bir ayı geçmeyen zaman dilimleri içerisinde ve tek 

oturumda verilmiştir. WISC-R'da testler sırayla verilmiş, tamamlayıcı testlere ihtiyaç duyulmamıştır. 

Uygulamalardan sonra, öğrencilere, teşekkür belgesi verilmiştir. 

Bulgular 

Bellek ölçeğinde cinsiyet ve yaşın performans puanları üzerindeki etkisini saptayabilmek amacıyla 

cinsiyet (2) X yaş (3) varyans analizi uygulanmıştır. Bellek performansının zeka ile ilişkisinin incelendiği 

ikinci bölümde, ÇBÖ alt testlerinden alınan puanlar doğru yüzdelerine çevrilmiş, dönüştürülen puanlar ile 

WISC-R 'ın genel zeka puanı, sözel ve performans puanları arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon 

yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Özet olarak; anlamlı cinsiyet temel etkisine, kelime çiftleri alt testinin öğrenme bölümünde, toplam 

bölümünde ve uzun gecikmeli hatıriama bölümünde; aile resimleri alt testinin anlık bölümünde; kelime 

listeleri alt testinin gecikmeli hatıriama ve gecikmeli tanıma bölümlerinde rastlanmıştır. Cinsiyet temel 

etkisinin gözlendiği tüm bölümlerde kızlar erkeklerden daha iyi performans göstermişlerdir. Bu sonuçlar 1. 

Hipetezin sadece bir bölümünü destekler görünmektedir. Bellek performansında kızlar sözel bölümlerde, 

erkeklerden daha iyi performans göstermiş, görsel-mekansal bellek alanında ise, erkeklerin kızlardan 

daha iyi performans göstermesi beklense de erkeklerin bu alandaki performans değerleri anlamlı cinsiyet 

farkı oluşturmamıştır. 
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II. Hipotezde, zeka ile bellek arasında pozitif ve yüksek değerde beklenen ilişki elde edilen bulgularla 

desteklenmektedir. Genel olarak, ÇBÖ' nin hemen hemen tüm alt testleri ile WISC-R 'ın tüm bölümleri 

arasında pozitif yönde korelasyon mevcuttur.Görsel anlık, görsel gecikmeli, sözel anlık, sözel gecikmeli, 

sözel gecikmeli tanıma, dikkat j konsantrasyon ve öğrenme gibi bellek alanlarının WISC-R'ın sadece ilgili 

bölümleri ile değil , hemen hemen 

tüm bellek alanlarının WISC-R'ın tüm puanları ile pozitif yönde ve yüksek değerlerde ilişkili olduğu 

bulunmuştur. 

Tartışma 

Bu çalışma özet olarak, bellek işlevlerinde cinsiyet farklılıklarının bulunduğunu ve bellek işlevleri ile 

zeka düzeyi arasında pozitif ve yüksek bir ilişkinin varlığını göstermiştir. Analizler sonucu elde edilen 

bulgulara daha ayrıntılı bakıldığında ise bellek alanlarının sadece o alana denk gelen zeka puanlarıyla 

değil tüm alanların birbiriyle pozitif ilişkili olduğu sonucu elde edilmiştir. Sözel bellek alanı, sadece sözel 

zeka puanı ile değil, performans ve toplam puan ile de pozitif ve anlamlı ilişki göstermiştir. 

Görsel/mekansal bellek alanı sadece performans puanıyla değil, sözel ve toplam zeka puanı ile de 

ilişkilidir. Bellek performansını değerlendirmek amacıyla kullandığımız testi geliştiren Cohen de benzer 

bulgular elde etmiştir (Cohen, 1997). 

Bu araştırmanın sonuçları, genel olarak bakıldığında, kadınların sözel süreçlerde daha iyi performans 

gösterdiğiyle ilgili literatürdeki çalışmalarla örtüşmektedir. Ancak, elde edilen bulgularda erkeklerin 

görsel-mekansal alandaki performans değerleri anlamlı bir cinsiyet farkı oluşturmamıştır.Örneğin, görsel 

alanda bulunan aile resimleri alt testinin anlık bölümünde kızlar erkeklerden daha iyi performans 

sergilemişler, aynı alt testin gecikmeli hatıriama bölümünde ise cinsiyet X yaş ortak etkisi bulunmuştur ki 

burada 14 yaşındaki kızların üstünlüğü söz konusudur. Bu bulgunun bir nedeni ÇBÖ' deki görsel-mekansal 

testierin erkeklerin karakteristik özelliklerine uymaması olabilir. Karakteristik özelliklerden biri olan 

tutumlar belleği etkileyebilir (Santrock, 1999). Kullanılan testte aile resimleri, piknik, alışveriş, yemek 

yemek gibi ülkemizde kadınlara atfedilen kalıp yargılar olduğu için böyle bir tutum sonucu etkileyebilir. 

Yaşa bağlı olarak bellek kapasitesinin arttığını gösteren çalışmalar çoğunluktadır (Schneider ve 

Pressley, 1997; Ornstein ve Haden, 2001; Span, Ridderinkhof ve Molen, 2004). Araştırmada 14-16 yaş 

grubu çocuklarında, genel olarak bakıldığında en düşük performans gösteren yaş grubu 15' dir. Bu sonuç 

araştırmamızın zayıf yönlerinden birini oluşturuyor olabilir. Bu durumun denek özellikleri ile ilgili olduğu 

düşünülebilir. Okullar önceden belirlenmiş olsa da denekierin seçkisiz atama yoluyla seçilmesi bir takım 

problemleri beraberinde getirmiş olabilir. 14 ve 16 yaş grubundaki denekierin büyük çoğunluğunun 

anadolu lisesine devam ediyor olması, okul değişkeni ile bellek puanları arasında korelasyon uygulanmasa 

da, bu çocukların belirli bir seçme sınavından sonra o okulda okumaya hak kazanmaları düşünmeye değer 

bir etkendir. Dolayısıyla denek sayısının artırılması bu etkiyi ortadan kaldırabilir. 

Zeka testi ile bellek ölçeği arasındaki korelasyon değerleri beklendiği gibi anlamlı derecede ilişkili 

çıkmıştır ki ilgili literatüre bakıldığında bu sonucu destekleyen çalışmalar vardır. 

Amerika'da WISC-R dan sonra WISC-III kullanılmaya başlanmış, şu anda ise WISC IV kullanılmaktadır. 

WISC-R'dan biraz daha farklı içeriğe sahip olan WISC- IV'ün uyarlama çalışmalarına başlanması, bir 

gereklilik olarak görünmektedir. 

Bellek işlevleri ve zeka düzeyini etkileyen bir çok değişken söz konusudur.Bu etkileri elden geldiğince 

kontrol altına almak, bulguların daha sağlıklı sonuçlar içermesi bakımından son derece önemlidir. 
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Çocuk Terapisinde Müzik 

Sinem AKAY* 

Müzik; eğlenme, dini ayin yapma, kültürün devamını sağlama, duygu ifade etme gibi pek çok 

alanda kullanılan popüler bir araçtır. Psikoloji çerçevesinden bakıldığında, bu aracın M.Ö. SOO'Iü 

yıllardan beri psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanıldığını görmekteyiz. Günümüzde, 

müziğin psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde olumlu sonuçlar verdiği bilimsel araştırmalarca 

kanıtlanmıştır. Ayrıca müziğin çocuklar üzerinde fiziksel ve bilişsel gelişim, dil gelişimi gibi 

alanlarda önemli etkileri olduğu bulunmuştur. Sunumda, ülkemizde pek fazla bilinmeyen ancak 

Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da terapide yaygın olarak kullanılan müziğin bu kullanım alanının 

tanıtılması amaçlanmaktadır. Yetişkin psikopatolojisinin tedavisinde de işlevsel olduğu bilinmekle 

birlikte, sunumda, çocuğun gelişiminde özel bir yeri olan müziğin çocuk terapisindeki kullanımına 

odaklanılacaktır. 

önerilen sunumda; çocuklarla yapılan terapide yardımcı bir araç olarak müziğin kullanımı üzerinde 

durulacaktır. İlk bölümde; eski yunandan günümüze, terapide müzik kullanımının tarihçesinden 

kısaca söz edilecektir. Gelişimsel açıdan yararlarının daha iyi anlaşılabilmesi için, müziğin 

çocukların gelişimlerine olan katkıları üzerinde durulacaktır. Sunumun son bölümünde; çocuklarda 

zeka geriliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm, konuşma bozukluğu ve öğrenme bozukluğunda 

müzikten nasıl yararlanılabileceğine dair bilgiler verilecektir. Bu bilgilerle birlikte, müzik 

kullanılarak yapılan tedavilerle ilgili araştırma sonuçları verilerek, müziğin terapide bilimsel olarak 

kanıtlanmış işlevselliği vurgulanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: müzik, çocuk terapisi, çocuk gelişimi 

Tarihçe 

Tarihin bilinen ilk dönemlerinde şaman adı verilen kişilerin, ilk ruh hekimleri olduğu savunulmaktadır. 

Şamanlar, hastalık etkeni olarak düşündükleri kötü ruhların hastaların bedenini terk etmesi için şarkılar 

söyleme; müzik, ritim ve tütsü gibi araçlar kullanılırdı. M.Ö. III. yüzyıla kadar hastalık konusunda bilgili 

olan hekimler; ilaç, su ve atların yanı sıra hastalığa uygun görülen ritim, müzik ve dansla kötü ruhları 

uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Bugün bile hala bazı ilkel kabilelerde benzer gelenekler devam etmektedir. 

Örneğin Zambiya'da davul ritmi ve dansla hastanın heyecan hali arttırılarak sinir sisteminde değişiklikler 

yapılmaya çalışılır. Eski Yunan'da, M.Ö. 585-500 yılları arasında yaşayan Pythagoras, mutsuzluk ve çabuk 

öfkelenmeyi melodilerle tedavi edebilmenin yollarını aramıştır. M.Ö. 400 yıllarında yaşayan Platon, ve 

öğrencisi Aristoteles müziğin ruha etki ettiğinden söz etmişlerdir. Eski Roma'da da sara, konuşamama, 

histeri, böcek sokması, kanamalar, mikrobik hastalıklar ve ağrılar için müziğin kullanıldığı bazı 

kaynaklarda yazılıdır. 

Orta Asya Türkleri; kopuz ve sazı sakinleştirme, güç verme, toplulukta birlik duygusunu arttırma aracı 

olarak kullanmışlardır. İslam medeniyetlerinde özellikle tasavvuf ekolü mensupları, müziğin insanın ruhsal 

hastalıklardan kurtulup olgunlaşmasına katkıda bulunduğunu savunmuşlardır. Avrupa'daki müzikle tedavi 

uygulamalarından çok önce, Osmanlılar Şam, Kahire ve Bursa'da kurdukları hastanelerde, psikolojik 

rahatsızlıklar ilaç, meşguliyet ve müzikle tedavi etmekteydiler. Orta Çağ Avrupası'nda ise, din adamları 

tarafından müziğin şeytan tarafından insanları dünyaya bağlamak ve günah işletmek amacıyla verildiği 

düşünülmekteydi. Bu nedenle o dönemde çok sınırlı müzikle tedavi örneğine rastlanmaktadır. 

* Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. 
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Protestanlığın kurucusu Luther bu düşünceyi yıkarak müziği ruhsal tedavi aracı olarak görmüş, şeytanın 

müzikten nefret ettiğini çünkü tanrının bir hediyesi olduğunu söylemiş, ve günümüzde hala devam eden 

bir gelenek olan, dini ayinlerde müzik kullanımını başlatmıştır. Avrupa'da, 18. ve 19. yüzyılda müziğin 

tedavide kullanılmasına ilişkin fikirler yaygınlaşmaya başlanmış, 2. Dünya Savaşından yaralı çıkan 

askerlerin kaldığı hastanelerde müzik kullanımının ruhsal durumlarını olumlu etkilediği görülerek bu 

konudaki araştırmalara ağırlık verilmiştir (Çoban, 2005). 

Müziğin Çocuk Gelişimine Katkıları 

Çocukların oyunlarına kattıkları, eşliğinde hoplayıp zıplayarak dans ettikleri müzik; onların bilişsel, 

zihinsel, sosyal ve motor gelişimlerine katkısı olan önemli bir araçtır. 

Bilişsel ve Zihinsel Gelişim 

Müzik, bilişsel ve zihinsel gelişimini destekleyici bir faktördür. Şarkılar, müzikli oyunlar, eıistrümanlar 

yardımıyla istenilen kavramlar kolayca öğretilebilir. Müzik çalışmalarının yardımıyla, insan bedeni ve 

uzuvları, çevre, diğer insanlar, doğa ve doğa olayları, sosyal yaşayış kuralları, kültürel değerler ve değer 

yargılarını öğretmek ve kavratmak mümkün olabileceği gibi renk, sayı, biçim, zamana ve mekana dayalı 

kavramların kavratılmasında da etkilidir(Başer, 2004). Bu bilgilerle tutarlı olarak; çocukken izlediğimiz 

Susam Sokağı adlı çocuk programında harflerin, sayıların, büyüklük-küçüklük ve uzunluk-kısalık gibi 

kavramların şarkılar yoluyla bizleri sıkmadan öğretilmesi, aslında hepimiz tarafından deneyimlenmiş bir 

tür müzik yoluyla öğrenmedir. Netherwood'un(2003) araştırmasında, çocukların müzik aleti çalmalarının, 

matematik ve fen öğrenirken gerekli olan mekansal/uzamsal belleği ve mantık yürütme becerisini 

arttırdığı görülmüştür. Kliever'ın(1999) çocuklar üzerinde yaptığı araştırma; Mozart dinlemenin beynin 

motor koordinasyonunu, görsel algısını ve düşünce sürecini hızlandırdığını ortaya koymaktadır(Eskioğlu, 

2003). Müziğin çocuğa zihinsel katkısıyla ilgili yapılan bir çalışmada, çocukken müzik eğitimi almanın IQ 

puanıyla ve akademik başarıyla pozitif korelasyonlu olduğu bulunmuştur(Schellenberg, 2006). 

Müzik, kendi iç disiplini dolayısıyla ciddi bir dikkat yoğunluğunu gerektirmekte ve yapısal açıdan bir 

düzen içermektedir. Bu nedenle konsantrasyonu geliştirmenin en iyi yollarından biri müzik eğitimidir. Dil 

gelişimi açısından bakıldığında da; çocukta dil gelişimini destekleyen en eğlenceli araçlar şarkılar ve 

tekerlemelerdir. Söz ve müziği uyumlu, doğru vurgulamalarla söyletilen şarkılar dil gelişimi açısından 

başarılı araçlardır (Eskioğlu, 2003). Ayrıca müzik eğitimi, kelimelerin ifade ettiği korku, hüzün,~kızgınlık_ 

gibi duyguların vurgularını doğru bir şekilde verme (prozodi) yeteneği geliştirmektedir (Çoban, 2005). 

Motor Gelişim 

Nefesli çalgılarla çalışma, çocuğun nefes alma, solunum kontrolünü ve akciğer gelişimini 

sağlayabileceği gibi; bütün müzik enstrümanları kaba ve ince motor gelişimi olumlu etkiler(Eskioğlu, 

2003). Çocukların büyük ilgi duydukları ritim çalışmalarıyla dikkat, denge, tepki becerilerinin geliştiği; el, 

kol, ayak, baş, göz gibi uzuvlar arasında eşgüdüm sağlandığı, hareketlerde çeviklik kazanıldığı 

gözlenmiştir (Başer, 2004). 

Sosyal Gelişim 

Müzikal aktivitelerde yer alan çocukların sosyal ilişkileri daha iyi kavradıkları, kendileri ve diğerleriyle 

ilgili daha fazla farkındalık kazandıkları, ve yaşıtlarına oranla daha rahat empati kurabildikleri 

görülmüştür. Bunun yanı sıra, çocuk müzik yaparken ortaya çıkan başarma duygusu, özgüven gelişimine 

katkıda bulunmaktadır (Netherwood, 2003). Duke ve arkadaşları (1997), ailelerin ve piyano 

eğitmenlerinin, piyano öğretiminin çocukların "disiplin, adaptasyon, rahatlama yeteneği, özgüven, 
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sorumluluk" gibi özelliklerinin gelişiminde etkili olduğuna, ve öğrencinin yaşamdan aldığı zevki arttırdığına 

inandıklarını bulmuşlardır (Eskioğlu, 2003). Grup halinde yapılan müzik çalışmalarıyla çocuklar, 

arkadaşlarıyla birlikte bir iş yapma, düzenli ve disiplinli olma, sırasının gelmesini bekleme, sabretme gibi 

sosyal hayatın gereği olan alışkanlıklar kazanmaktadırlar(Başer, 2004). 

Çocuk Psikopatolojisi ve Müzik 

Müzik, psikopatolojilerin çeşitli semptomları üzerinde etkisi kanıtlanmış bir araçtır. Müziğin tedavide 

kullanımı yalnızca kişiye müzik dinietme şeklinde olmamaktadır. Bunun yanı sıra şarkı söyleme, dans 

etme/çeşitli hareketlerle müziğe katılma, enstruman çalma gibi yollarla da müzikle tedavi 

gerçekleştirilmektedir. Terapide müzik kullanımıyla ilgili çalışmalar özellikle otistik çocuklar üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. İletişim alanında büyük sorunlar yaşayan bu çocukların işitsel uyaranlara diğer 

çevresel uyaranlardan daha fazla tepki veriyor olmaları, otizm tedavisinde müzik kullanımıyla ilgili 

çalışmalara ağırlık verilmesinin en önemli nedenlerinden biridir. 

Otizm 

Yapılan araştırmalara göre otistik çocuklar, işitsel uyaranlara diğer çevresel uyaranlardan daha fazla 

tepki vermektedirler. Normal çocuklar görüntülü uyaranları işitsel uyaranlara tercih ederken, otistik 

çocuklarda durum tersidir. Bu durumla bağlantılı olarak, müzik, otistik çocuklarla çalışırken motive edici 

olmaktadır ve müzikle yapılan etkinlikleredaha fazla katılım sağlanabilmektedir (Çoban, 2005). 

Çalışmalar, tedavilerde müzik kullanımıyla otistik çocuğun sosyal ilişkilerinde, hareket uyumunda, 

beden algısında, iletişim ve dil becerilerinde gelişim sağlanabildiğini göstermektedir. Öğrenme 

dönemlerinde otistik çocuklara müzik dinletilmesinin saldırgan, öfkeli davranışları ve törensel hareketleri 

azalttığı görülmüştür. Bunun yanı sıra, müzik dinlemenin dikkat süresini arttırdığı gözlenmiştir(Çoban, 

2005). 

Otistik çocuklar, çevreyle iletişime girme konusunda sıklıkla reddedici bir tutum sergilerler. Grup 

halinde şarkı söyleme, dans etme gibi etkinlikler aracılığıyla otistik çocukların çevredeki insanlarla 

etkileşime girmeleri sağlanabilir, fiziksel iletişimleri arttırılabilir. Bu gibi grup aktiviteleri çocukların sosyal 

gelişimleri için çok önemli yöntemlerdir(Çoban, 2005). Kern ve Aldridge (2006) tarafından yapılan bir 

araştırmada, çocukların sınıf arkadaşlarıyla oyun oynamasını sağlamak amacıyla müzik aletleri ve 

şarkılarla grup çalışmaları yapılmış, ve çalışmanın sonucunda otistik çocukların sınıf arkadaşlarıyla bir 

araya gelip onların aktivitelerine katıldığı ve iletişim kurdukları görülmüştür. Ayrıca otistik çocukların 

müziği çok cazip bir uyaran olarak görmelerinden yararlanılarak, beceri ve kavram öğretmede de şarkılar 

kullanılabilmektedir. Bu yolla yapılan öğretimlerde; mekan kavramları, matematik ve dil kavramları, öz 

bakım becerileri ve sosyal beceriler şarkıların sözlerinde belirtilmektedir(Çoban, 2005). Brownell (2002), 

sosyal içerikli hikayeleri şarkı haline getirerek otistik çocuklara sosyal davranışları öğretmeye çalışmış ve 

bu çalışmasında başarılı sonuçlar elde etmiştir. Braithwaite ve arkadaşları(1998), gelişimsel bozukluğu 

olan çocuklarla çalışırken, müzikal aktivitelerin içine iletişim becerilerini geliştirici unsurlar konulmasının 

çocukların iletişimde uygun tepkiyi verme oranlarında artış sağladığını ifade etmişlerdir. 

Otistik çocukların konuşma bozukluğunun nedenlerinden biri olarak, ağız hareketlerindeki tembellik ve 

düzensizlik gösterilmektedir. Nefesli çalgılarla çalışıldığında, yapılan nefes alıştırmaları nefes borusundaki 

işlevselliği arttırma, dudak, dil, diş, çenenin farkına varma ve ağız hareketlerini düzenleme açısından 

işlevseldir. Ayrıca nefesli bir çalgıyla ses elde etme, çocuğu konuşma konusunda cesaretlendirir. Hareket 

ve beden algısı konusunda da sıkıntı yaşayan otistik çocuklarda; müzik eşliğinde kol-bacak uzatma, geri

ileri adım atma, beli sağa sola çevirme gibi hareketler dans figürleri olarak kullanılarak çocuğun bedeninin 
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farkına varmasında yardımcı olunabilir (Çoban, 2005). Bunların yanı sıra, genellikle göz teması kurmayan 

bu çocuklar, gözlerin yakınında alkışiama ya da yüzün tam karşısında çalınan bir enstrumana dikkatin 

odaklanması gibi aktivitelerle göz teması kurmaya teşvik edilebilirler. 

Zeka Gerifiği 

Zeka geriliği, organik temelli bir bozukluk olduğundan tamamen düzelme sağlanması mümkün 

değildir. Ancak organik durumun elverdiği en üst düzeyde gelişim sağlamak mümkündür. Bu noktada 

müzikten yararlanma hem çocuk için eğlenceli bir öğrenme ortamı yaratır, hem de birçok alanda birden 

düzelme sağladığı için amaca daha kısa sürede varmak mümkün olabilir. Zeka geriliği olan çocuklarda 

müzikle tedavinin ana hedeflerinden bazıları; sosyal beceri kazandırmak, motor becerileri geliştirmek, ve 

iletişim becerisi geliştirmektir. 

Zeka geriliği olan çocuklarla gruplar oluşturularak, bu çocuklara müzik, şarkı, ritmik aktiviteler 

eşliğinde sosyal davranışları öğretmek mümkündür. Bu gruplar iletişime, paylaşıma, ve insanlarla 

tanışmaya teşvik edicidirler. Örneğin bir "merhaba" şarkısı ile gruptakilerin isimlerini sorarak öğrenme, 

tokalaşma gibi beceriler geliştirilebilir. Ayrıca grup içindeki etkileşim ve müziğin vermiş olduğu hoşnutluk 

duygusu sayesinde çocuklar dikkati odaklama ve işbirliği yapma konularında da gelişim gösterirler 

(Çoban, 2004). Bunun yanı sıra grup içinde yapılan şarkıyla birlikte el çırparak ritim tutma etkinliğinin 

zeka geriliği olan çocukların özgüveninde artış sağladığı görülmüştür(Roth, 1944). 

Hafif ve orta derecede zeka geriliği olan çocuklar her ne kadar akranlarından bu alanda geri kalsalar 

da ince ve kaba motor hareket becerisi kazanabilirler, ancak ağır zeka geriliğinde çocuklar basit 

hareketleri yapmakta bile zorlanabilirler. Buna rağmen yapılan araştırmalar müzikle birlikte yapılan 

aktivitelerin bu çocuklarda da yarar sağlayabildiğini göstermiştir. Anlama kabiliyetinde sorun olan çocuğa 

· hareket etkinliğinin sözel olarak anlatılması zor ve yorucudur. Ancak örneğin falklor aynarken çocuk ileri 

ve geri adım atma, yana gitme, eli sallama gibi hareketleri daha kolay anlar ve uygularken sıkılmadan 

daha rahat konsantre olur. Bu sayede kaba motor hareketlerde gelişme sağlanabilir. Müzik aleti çalma 

sayesinde de ince motor hareketin gelişmesine yardımcı olunabilir. 

Zeka geriliği olan çocuklar, özellikle ağır zeka geriliği olanlar, genellikle kendilerini ifade etmede de 

zorluk yaşarlar. Bu noktada, içinde çocuğun iletişimi için gerekli olabilecek temel bazı kelimeleri içeren 

şarkıları çocuğa öğretmek çocuğun dilsel gelişimine katkı sağlayacaktır. İşitsel uyarıcıların yanında görsel 

uyarıcıların da kullanılması öğrenmeyi güçlendirir. Örneğin selamiaşma ile ilgili bir şarkı söylenirken el 

sallama, el sıkma gibi hareketlerin yapılması, gösterilmesi çocuğun öğrenmesini kolaylaştırır (Çoban, 

2004). 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 

Araştırmacılar, DEHB tanısı alan çocukların tedavisinde müziğin kullanım.ı konusunda özellikle üç alan 

üzerinde çalışmışlardır. Bunlar; dikkat sorunları, davranış problemleri, ve sosyal alandaki problemlerdir. 

Araştırma sonuçları, müzik kullanımının dikkati geliştirmek ve zihinsel performansı arttırmak için 

yararlı bir yöntem olduğunu göstermiştir. Janata ve arkadaşları (2002) tarafından yapılan bir araştırmaya 

göre, müzik dinlemek beynin frontal, parietal, ve temporal alanlarında kanlanmayı ve oksijenlenmeyi 

arttırmaktadır. Bunun sonucunda çalışma belleği, dikkat, anlamlandırma, hedefe yönelme gibi zihinsel 

fonksiyonların arttığı gözlenmiştir. 

Hiperaktif çocuklardaki yıkıcı davranışlar onların çevreleri tarafından sevilmeyen, istenmeyen kişiler 

olmalarına neden olur. Bu durum çocuğun sosyal becerilerinin gelişmesini engeller, iletişim ve işbirliği 

konusunda başarısız olmasına yol açar. Bu durum engellenmezse bir kısır döngü haline gelebilir. Bu 
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nedenle müzikle etkinliklerin yapıldığı gruplar yanlış anlaşılan bu çocukların kendilerini daha iyi ifade 

edebilmelerini sağlar/ kendilerine güvenlerini arttırır ve çocuğun kendisinin farkına varmasına yardımcı 

olur. Müzik aleti çalma veya şarkı söyleme gibi aktif müzikal katılımlar/ çocuğun uygunsuz davranışlara 

karşılık uygun sosyal davranışlar geliştirmesine yardımcı olur. 

Okulda akran ilişkilerinde sorun yaşayan bu çocukların okul uyumunu arttırmak için okulda müzikal 

etkinlikler düzenlenebilir. Genellikle reddedilen ve dışlanan bu çocukların öğretmen ve arkadaşlarına karşı 

kızgınlık ve küskünlük yaşamaları çok sık rastlanan bir durumdur. Bu etkinlikler sayesinde ortamdaki 

gerginlik azalır1 okula olan uyumları artar. Ayrıca grupla müzik yapma/ şarkı söyleme/ dans etme gibi 

etkinlikler ödev yapma 1 işbirliği 1 paylaşma gibi sosyal becerilerini geliştirir; müzikle uğraşırken kendilerini 

kontrol edebilmeyi öğrenirler (Çoban/ 2005). 

Öğrenme Bozukluklan 

Müzik; öğrenme bozukluğu olan çocukların özel öğrenme alanlarındaki gelişimlerine yardımcı olma/ 

davranışsal problemlerini düzeltme1 özgüvenlerini arttırma gibi konularda yardımcı bir yöntemdir. 

Vücudunun sağ ve sol taraf hareketini dengeleyemeyen bir çocuk1 dinJetilen müzikle uyumlu kol ve 

bacak hareketleri yaparak bu kabiliyetini geliştirebilir. Vurmalı çalgılar kullanarak ritimleri tek eliyle ve çift 

eliyle çalma alıştırmaları yapması da bu alanda yardımcı olacak çalışmalardır. Ayrıca kelimeleri soldan 

sağa doğru takip ederek okuma yapma konusunda zorlanan çocuklar/ nota okurken de aynı hareketi 

yaparak daha eğlenceli bir şekilde ve daha az sıkılarak göz hareketlerini kontrol etmeyi öğrenebilirler. 

Belli alanlarda akranlarından geri olmak bu çocukların özgüvenlerinde düşüşe neden olabilmektedir. 

Müzikle uğraşmak; kendi inisiyatifini kullanma ve kendi başına müzik ortaya çıkarmaya imkan sağlayarak 

çocuğun eksiklik duygusunun azalmasına yardımcı olur. Müzikle yapılan grup etkinlikleri; çocuğun 

mutsuzluğunu 1 kızgınlığını 1 yalnızlık duygularını dile getirmelerine ortam oluşturur/ böylece çocuk çevresi 

tarafından daha iyi anlaşılır. Bu yöntem 1 sosyal uyumu bozan olumsuz duyguları azaltarak beraber 

çalışma duygusunu güçlendirir. Toolan ve Coleman(1994) tarafından yapılan bir araştırmada/ müzikle 

tedavi gören öğrenme bozukluğu olan çocukların kendilerini ifade becerilerinin ve sosyal iletişimlerinin 

arttığı görülmüştür. Ayrıca grupla çalışırken/ öğrenme bozukluğu olan çocuklar diğer çocukları dinleme ve 

daha önceden öğrenilmiş olan müziğe aynı anda ve doğru zamanda katılma becerisi kazanırlar(Çoban 1 

2005). 

Konuşma Bozukluklan 

Müzik kullanılarak heceleme 1 sesin iniş çıkışı 1 nefes alma ve konuşma alanlarındaki bozulmalarda 

düzelme sağlanabilmektedir. 

Konuşma 1 sesleri algılayarak benzer sesler çıkarma/taklit yoluyla öğrendiğimiz bir beceridir. Schön ve 

arkadaşları(2004) tarafından yapılan 1 müzisyenler ve müzikle uğraşmayan kişilerin beyin yapılarını 

karşılaştıran bir araştırmada/ müzik eğitimi almayanlarda sadece beynin sol temporal bölgesi ses algısı 

için kullanılırken müzisyenlerde ses algısında her iki tarafın temporal alanının da kullanılmakta olduğu 

görülmüştür. Bu bilgiye göre müzik eğitimi; sesi algılamayıl dolayısıyla konuşmayı kolaylaştırmaktadır. 

Ayrıca müzik eğitimi/ kelimelerin ifade ettiği korku 1 hüzün/ kızgınlık gibi duyguların vurgularını doğru bir 

şekilde verme (prozodi) yeteneğini geliştirmektedir(Eskioğlu 1 2004). 

Kekemelikte genellikle şarkı söylerken kelimeler daha rahat bir biçimde/ kekelemeden 

söylenebilmektedir. Bu nedenle müzikal tarzda konuşma ve okuma kekemelikte etkili bir tedavi 

yöntemidir. Çocuğun telaffuz etmede zorlandığı harfler1 kelimeler tespit edilerek müzikal bir parça halinde 

okutulabilir. Bu esnada konuşma hızı metronam gibi ritim veren bir alet yardımıyla ayarlanabilir. Doğru ve 
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takılmadan telaffuz edene kadar ritini belirlemesi yapılır. Sonrasında ise normal ritimde konuşana kadar 

çalışmaya devam edilir(Çoban, 2005). 

Sonuç 

Müzikle tedavinin tarihçesine bakıldığında; müziğin Osmanlılar zamanında hastalıkların tedavisinde 

yaygın olarak kullanılmış bir araç olmasına rağmen, günümüzde geri plana atılmış olduğu gört.ilmektedir. 

Yurt dışında hem yetişkin hem de çocuk terapisinde işlevsel olduğu kanıtlanmış olan müzik kullanımı 

konusunda ülkemizde yapılan çalışmaların ve verilen eğitimierin yetersiz oluşu, bu araçtan yeteri kadar 

yararlanılamamasma neden olmaktadır. Çeşitli terapi yaklaşımlarıyla birleştirilmesi mümkün olan müzikle 

tedavi tekniklerinin kültürümüze uygunluğu ve işlevselliğiyle ilgili yapılacak çalışmaların, ülkemizde de 

terapilerde müzik kullanımının yaygınlaşması için yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 
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Psikoloji Lisans Öğrencilerinin Ruhsal Hastahkla İlgili Tutumlarm1 

Belirleyen Faktörler: 

Ruhsal Hastalik Nedeni ile İlgili Atıflarm Önemi 

Özlem ŞEYDA ULUG* 

Nazan KAYRAN* 

Didem YAGCI YETKİNER* 

Özden ARISOY* 

Cengiz KILiçt 

Toplum taramalarında her beş altı kişiden birinde tanı kanabilir düzeyde ruhsal hastalık olduğu 

görülmekte ve bu hastalıkların % 80'ini depresyon ve anksiyete (bunaltı) hastalıkları 

oluşturmaktadır (Kılıç 1998). Ruhsal hastalıklar, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmalara 

göre yetiyitimine yol açan hastalıklar arasında ilk sıralarda gelmektedir. 'Hastalık yükü' adı da 

verilen hastalıkların ölüm, sakatlık, iş görememe gibi olumsuz sonuçları açısından bakıldığında en 

ağır yüke yol açan hastalıklar arasında ruhsal hastalıklar ilk sıralarda gelmektedir (Hıfzısıhha 

Mektebi 2004). Ruhsal hastalıkların birçoğunun erken çocukluk ve ergenlik döneminde başladığı 

bilinmektedir. Çocukluk ve ergenlik çağında başlayan ruhsal hastalıklar hem okul ve akademik 

başarıyı düşürmekte, hem de kişilik gelişimi ve sosyal beceri kazanılmasını olumsuz 

etkilemektedir. Yapılan birçok çalışma ruhsal hastalığı olan bireylerin pek azının yardım aradığını 

göstermektedir (Kılıç 1998). Çocuk ve gençlerde bu oranlar daha da düşüktür. Ruhsal sorunların 

büyük bir yıkıma, sosyal beceri kaybına ve akademik başarısızlığa yol açmadan tanınmasının, 

tedavi imkanları sağlaması dolayısıyla hem bireysel acıları hafifletmede, hem de topluma yönelik 

maddi ve manevi yükü azaltınadaki katkısı yadsınamaz. Ruhsal hastalıkların birçoğu için tedavi ve 

koruma olanakları vardır. Ne yazık ki, birçok birey, ya bir sorunu olduğunun farkında 

olmadığından, ya sorunlarının tedavisi olduğunu bilmediğinden ya da maddi imkansızlık veya 

damgalanmaktan çekindiğinden yardım ararnamaktadır (Goldberg ve Huxley 1992). 

Ruhsal hastalıkların nedeni konusundaki görüşleri etkileyen pek çok faktör sayılabilir. Bunlar arasında 

eğitim, kültürel faktörler, daha önce ruhsal hastalık geçirmiş olma veya ailesinde ruhsal hastalığı olanların 

olması gibi faktörlerin yanında coğrafi bölge ve yerleşim yerinin etkisinden de söz edilmektedir. Bu 

çalışma, kişilerin hastalık nedenleri konusundaki atıflarının ruhsal tedavilere başvurma konusundaki 

tercihlerini etkileyebileceği düşüncesi ile planlanmıştır. Amaç, psikoloji lisans öğrencilerinin ruhsal 

hastalıkların nedeni ile ilgili görüşlerinin ruhsal hastalıkla ilgili tutumları (ruhsal sorunları olduğunda 

yardım aramaya isteklilik, yardım aramada başvurmayı seçecekleri kişiler, ruhsal hastlıkların neden 

olduğu damgaianma vb.) ile ilişkisini göstermektir. Bu amaçla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde okuyan tüm öğrencilere ruhsal belirtiler, demografik ve akademik 

değişkenler ve ruhsal hastalık nedenlerine yönelik atıflarını içeren anketler verilmiştir. Bu çalışma tüm 

üniversite öğrencilerinin tarandığı geniş bir çalışmanın bir parçası olarak yürütülmüştür. Araştırma 

sırasında ruhsal sorun saptananlarla ikinci aşamada tekrar değerlendirme yapılarak ruhsal açıdan yardıma 

* Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. 

t Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 
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ihtiyaç duyanlar saptanmakta ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri 

Polikliniği tarafından tedavi ve yönlendirmeleri yapılmaktadır. 

Yöntem 

Araştırma örneklemini AİBU Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırma öncesi gerekli izinler alındıktan sonra, öğrenci işleriyle işbirliğine gidilerek öğrencilerin listesi ve 

temel bilgiler alınmış, ilgili fakülte yöneticileriyle uygun ders saatleri saptanarak bir ders saatinde 

uygulama tamamlanmıştır. Uygulama öncesi katılımın gönüllü olduğu vurgulanarak araştırma hakkında 

kısa bilgi verilmiştir. Sınıflarda bulunamayan öğrencilere ise öğrencilerin ders dışı faaliyetlerini 

sürdürdükleri yerlerde ulaşılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen tüm öğrencilerden yazılı 

rıza alınmıştır. Gizliliği sağlamak amacıyla anketiere isim yazılmaması istenmiş, ancak sorunu olan 

öğrencilere tekrar ulaşabilmek için her ankete sadece araştırma yürütücüsünün bildiği bir kod verilmiştir. 

Çalışma ile ilgili etik onay AİBÜ Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan alınmıştır. Bölümdeki 4 sınıf ve hazırlık 

sınıfında okuyan 146 kişiden 131'ine (%90) 06.03.07 ile 18.04.07 tarihleri arasında ulaşılmış; anketi 

doldurmayı reddeden 5 kişi çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Denekierin ruhsal hastalıkların oluş nedeniyle ilgili atıfları bir soruyla değerlendirilmiştir. Birden fazla 

şıkkın işeretlenebildiği bu soruda genetik, irade zayıflığı, yoksulluk, yetiştirme tarzı gibi seçenekler 

bulunmaktadır. Genetik şıkkını işaretleyenler çoğunluktadır ancak denekierin bir kısmı ek olarak çevresel 

faktörleri de işaretlemişlerdir. Bu nedenle analizlerde genetik dışında madde işaretlemeyenlerle 

işaretleyenler iki gruba bölünmüş, genetik atıf yapanlar ve diğerleri diye iki grup elde edilmiştir. 

Bulgular 

Örneklemimiz 126 psikoloji bölümü öğrencisinden oluşmaktadır. Ulaşılamayan 15 öğrencinin 10'u 

kadın, 5'i erkektir. Ulaşılmış öğrencilerle karşılaştırıldığında cinsiyet ve giriş yılı açısından bir farklılık 

gözlenmemiştir. Denekierin %76.2'si kadındır (N=96). Öğrencilerin yaş ortalaması 19.87'dir (aralık 17-

25; ss=1.5). Tüm denekierin üniversiteye giriş yılları dağılımı Tablo 1'de görülmektedir. Öğrencilerin % 

55.5'i yurtta kalırken (N=81); geriye kalanı evde arkadaşlarıyla ya da ailesiyle yaşamaktadır. Öğrencilerin 

tümü bekardır. 

Tablo 1. 

Öğrencinin Üniversiteye Kayit Olduğu Yil. 

Giriş Yılı Sayı Yüzde 

2003 23 18.4 

2004 27 21.6 

2005 37 29.6 

2006 38 30.4 

Toplam 126 100.0 

Öğrencilerin anne baba eğitim düzeyleri dağılımı Tablo 2'de verilmiştir. Anne babanın eğitim düzeyi ile 

öğrencinin giriş yıllarına bakıldığında öğrencinin okuduğu sınıf büyüdükçe anne baba eğitimi ve gelirinin 

düştüğü görülmüştür (p< .05). 
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Tablo 2. 

Öğrencilerin Anne ve Baba Eğitim Düzeyleri Dağlftmt. 

Eğitim Düzeyi Anne Baba 

n % n 0/o 

Okuryazar değil 9 7,1 

Okuryazar 7 5,6 3 2,4 

İlkokul 58 46,0 41 32,8 

Ortaokul ll 8,7 18 14,4 

Lise 26 20,6 35 28,0 

U niversite 15 ll,9 28 22,4 

Öğrencilerin ruhsal hastalıklara yaptıkları atıflar ile cinsiyet ilişkisi incelenmiş ve sonuçlar Tablo 3'te 

gösterilmiştir. Erkeklerin genetik atıflarının kızlardan daha az olduğu görülmektedir; ancak farklılık 

anlamlı değildir. 

Tablo 3. 

Cinsiyet ile Attf İlişkisi. 

Genetik Diğer Toplam 

Erkek ll 19 30 

36.7 63.3 100.0 

Kadın 41 55 96 
0/o 42.7 57.3 100.0 

Toplam 52 74 126 

Geçmişte herhangi bir nedenle psikolog veya psikiyatra başvurmuş olanların ruhsal hastalıkların 

nedeni olarak genetik dışı nedenleri sorumlu tuttukları görülmektedir (Tablo 4). Farklılık anlamlılığa 

yaklaşsa bile anlamlı değildir (chi sq: 3.6, p=.058). 

Tablo 4. 

Geçmişte psikolog/psikiyatra başvuru ile attf ilişkisi. 

Genetik 

Hayır 42 

0/o 47.2% 

Evet 10 

0/o 27.0% 

Toplam 52 

129 

Diğer 

47 

52.8% 

27 

73.0% 

74 

Toplam 

89 

100.0% 

37 

100.0% 
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Tablo 5. 

Giriş Ytfl - Attf İlişkisi. 

Genetik Diğer Toplam 

2003 20 4 24 
0/o 83.3% ı6.7% ıoo.O% 

2004 ı8 9 27 

0/o 66.7% 33.3% ıoo.O% 

2005 8 29 37 

0/o 21.6% 78.4% ıoo.O% 

2006 6 32 38 

% ı5.8% 84.2% ıoo.O% 

Toplam 52 74 ı26 

,i: 40.8, p=.OOO 

Giriş yılının hastalk nedeni atıflarını önemli ölçüde etkilediği anlşılmaktadır. Hazırlık sınıfında genetik 

etyolojiyi belirtenierin oranı sadece %ı5.8 iken 3. sınıfta bu oran %83.3'e çıkmaktadır. Bu artış sınıfların 

büyümesine paraleldir. 

Son olarak ruhsal hastalık nedenlerine yönelik atıfları (genetik mi çevre mi) hangi değişkenierin 

bağımsız olarak yordadığı ı ı bağımsız (yordayıcı) değişkenli lojistik regresyon kullanılarak araştırılmıştır. 

Analize kayıt yılı, cinsiyet, anne baba eğtimi, dindarlık derecesi, daha once tedavi başvuruları gibi 

değişkenler katılmıştır. Sonuçta atıfların yalnızca kayıt yılı (sınıf) tarafından yardandığı ortaya çıkmıştır. 

Özellikle 3. ve 4. sınıflar hazırlık sınıfına oranla çok daha fazla oranda genetik etyolojiye atıf yapmışlardır. 

Tablo 6. 

Regresyon Analizi Sonuç/an. 

B W ald. Sig. 95.0 % C. I. For EXP (B) 

Lo w er Up per 

Kayıt yılı 29.995 .000 

Kayıt yılı (ı) .756 ı.ı23 .289 .526 8.634 

Kayıt yılı (2) 2.944 ı6.295 .000 4.546 79.257 

Kayıt yılı (3) 3.607 20.87ı .000 7.843 ı73.25ı 

Cinsiyet (ı) -.735 1.538 .2ı5 .ı5o 1.532 

Anne Eğitimi -.Oı4 .004 .948 .635 1.529 

Baba Eğitimi .033 .oı8 .894 .635 ı.684 

Dindarlık -.382 1.654 .ı98 .38ı 1.222 

Psi. Basvurmus olma .436 .702 .402 .558 4.285 

Stigma -.oı5 .002 .968 .475 2.043 

Constant -2.667 2.329 .ı27 
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Tartışma 

Bu çalışma tüm üniversite öğrencilerini kapsayan geniş bir çalışmanın veri girişi yapılmış olan küçük bir 

kısmını temsil etmektedir. Psikoloji bölümünde okuyan öğrencilerin büyük bir bölümüne ulaşılmış olması 

önemlidir. Kadın/erkek oranının yüksek olması bu bölümün özelliğidir ve yanlı bir seçim söz konusu 

değildir. Öğrencinin sınıfı büyüdükçe anne baba eğitim ve gelirinin düşmesi ise öğrenci popülasyonunun 

sosyoekonomik yapısının değişmekte olabileceğini düşündürmektedir. Bu bulgu ülke genelinde benzer bir 

gelişme olduğu şeklindeki gözlemlerle uyuşsa bile, daha net yorumlar yapabilmek için bu konuda diğer 

bölümlerin de aynı durumda olup olmadığına bakmak gerekmektedir. 

Öğrencilerin ruhsal hastalıklara yaptıkları atıfların sınıfları büyüdükçe genetik nedenli olması bize 

psikoloji eğitiminin etkisini düşündürmektedir. Bu bulgunun kişinin sosyal ve kültürel çevresi ve dünya 

görüşünden bağımsız olduğunu düşündüren bulgu, atıf biçiminin anne baba eğitimi, cinsiyet, dindarlık gibi 

değişkenlerden etkilenmiyor olmasıdır. Ruhsal hastalıkların sadece çevreden kaynaklandığını düşünmek 

stigmatizasyonu ve sosyal destek ağını da etkilemektedir (Sarı, Arkar ve Alkın, 2005). Psikoloji eğitimi 

almakta olan kişilerin genetik çevre etkileşimine atıfta bulunması hem gelecekte verecekleri hizmet 

açısından, hem de toplum ruh sağlığı konusunda sahip oldukları sorumluluklardan dolayı önem 

taşımaktadır. 

Tek değişkenli analizlerde atıflarla ilişkili bulunan bazı değişkenierin regresyon analizinde yardayıcı 

olarak bulunmaması önemlidir ve yardayıcı değişkenler arası anlamlı korelasyonların olabildiği bu tür 

çalışmalarda çok değişkenli analizierin önemini göstermektedir. Sonuç olarak araştırmamız kısıtlı bir 

grupta yapılmış ön analizlerdir; diğer fakülte öğrencileriyle yapılacak karşılaştırmalar önemli bilgiler 

verecektir. 
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Sm1f Öğretmenlerinde Stres ve Stresle Başa Çtkma 

Özge KÖROGLU* 

Amaç: Bireyi zorlayan fiziksel veya psikolojik bir uyarıcı karşısında kişinin geliştirdiği uyum 

sağlamaya dönük tepkiler olarak stres, etkili başa çıkma yollarının kullanılması yoluyla büyük 

ölçüde yenilebilen tepkisel bir süreçtir. Özellikle iş ortamında stres; iş doyumsuzluğu, fizyolojik 

rahatsızlıklar ve performans kaybı gibi olumsuz sonuçlara yol açabilmekte ve çalışanlarda çeşitli 

biçimlerde başa çıkma yollarının kullanılmasını gerekli hale getirebilmektedir. Birey ve toplum 

gelişiminde önemli bir sorun alanı olan öğretmenlik mesleğinin strese olan duyarlılığından 

hareketle bu çalışmada; örgün eğitim kurumlarına odaklanılmış ve bu çerçevede, devlet 

ilköğretim okullarındaki sınıf öğretmenlerinin bazı demografik değişkenler açısından iş 

ortamlarından kaynaklanan stres etmenleri ve stresle başa çıkma yollarının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmanın örneklemini İstanbul ve Ankara illerinde devlet ilköğretim okullarında 

görev yapmakta olan yaklaşık 250 sınıf öğretmeni oluşturacaktır. Araştırmada katılımcılara Kişisel 

Bilgi Formu'nun yanı sıra Öğretmenlerde İş Stresi Ölçeği (ÖİSÖ) ve Stresle Başa Çıkma Stratejileri 

Ölçeği (SBÇSÖ) uygulanmaktadır. 

Bulgular ve Tartışma: Araştırmanın bu aşamasında veri toplama işlemi devam etmekte olup 

veriler bazı demografik değişkenler açısından karşılaştırılacaktır. Çalışmanın, özellikle psikoloji 

alanında yerel kaynaklarda sınırlı olan öğretmen stres ve stresle başa çıkma stratejileri üzerine 

literatüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Giriş 

İnsanlar yaşamlarının büyük bir çoğunluğunu iş ortamlarında geçirmekte ve bu ortamlarda 

gerçekleştirdiği etkinlikler yoluyla çeşitli düzeylerdeki gereksinimlerini karşılamaktadır. Çalışanların bu 

gereksinimlerini nitelikli olarak karşılayabilmesi hem yaşam dayumları hem de örgüt amaçları, dolayısıyla 

da toplumsal gelişim açısından oldukça önemlidir. Bu sürecin sağlıklı olarak işlemesinde ise çalışanların 

yüksek bir iş doyumu ve makul ölçüde bir stres düzeyine sahip olması gereği, sağlık bilimleri ve sosyal 

bilimler alanında yapılan pek çok çalışmada ortaya konmuştur (Ergin, 1997; Karaköse ve Kocabaş, 2006; 

Gürtunca,1997; Günbayı, 1999). Ayrıca yapılan araştırmalarda, her iş alanının kendine özgü yapısı 

nedeniyle de iş doyumu ve stres etmenlerinin sektörel bazda incelenmesi gereği duyulmuş ve bu 

etmenler yaş, cinsiyet, eğitim durumu, kişilik özellikleri gibi bireysel ve iş ortamının fiziksel yapısı, diğer 

çalışanlarla ilişkiler, iş alanına özgü dinamikler vb. gibi ortamsal faktörler bağlamında ele alınmıştır. 

Günlük yaşamda bireylerin yaşamlarından aldıkları doyum, iş dayumlarından güçlü olarak 

etkilenmektedir (Heller, Watson, İllies, 2006; Alnajjar, 1998). İş doyumu, çalışanın işi ya da işiyle ilgili 

yaşantılarını değerlendirdiğinde, işine yönelik genel tutumu olarak tanımlanır (Ergin, 1997; Kemery, 

2006; Papanastasiou ve Zembylas, 2006); yani çalışanın işine, iş ortamiarına ve iş arkadaşlarına yönelik 

duygu, düşünce ve davranışlarının bir sonucudur. İş doyumunun; çalışanların iş yaşamındaki performansı 

(Jamal ve Baba; 2001), iyilik hali (Jamal ve Baba, 2001; Mitcheisan ve Burns,1998; Jhonson ve ark. 

2005), olumlu veya olumsuz duygusallığı (Connolly ve Visvesvaran, 2000), kendilik yeterliliği (Caprara, 

Barbaranelli, Steca ve Malone 2006), benlik saygısı ( Ho ve Au, 2006) ve algılanan stres (Şahin ve 

Batıgün, 1997; Ho, Au ve Tung, 2006; Jhonson ve ark., 2005) ile ilişkisi ise yapilan pek çok çalışmada 

*Ankara Üniversitesi, Ankara. 
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sıklıkla ortaya konmuştur. Bunlar içerisinde stres, iş doyumuyla negatif yönde (Ho, Au ve Tung, 2006) ve 

çoğu durumda güçlü bir ilişki gösteren (Ergin, 1997; Önsan, 1996) önemli bir etki alanıdır. Özellikle etkili 

başa çıkma tarzlarının kullanılmadığı durumlarda stres, son aşamada; benlik yitimi, duygusal yıkım, 

başarıda azalma ve işten kopma biçimde sonuçlarıyla "tükenmişliğe" kadar varan olumsuz sonuçlara yol 

açabilmekte (Evers, Brouwers ve Tomic 2002; Instrand, Espness ve Mykletun, 2004; Antoniou, Polychroni 

ve Vlackhakis, 2006) ve iş yaşamını birey için taşınması güç bir yük haline getirebilmektedir. 

Çalışanların işlerine yönelik genel olarak olumlu tutumlara sahip olması, çalışanda yüksek bir iş 

verimliliği (Ho, Au ve Tung, 2006), iyilik hali (Staples ve Higging, 1998) ve örgüte bağlılık (İdsoe, 2006) 

ile sonuçlanmakta ve bu hem çalışan hem örgüt hem de toplumsal iyilik hali açısından önemli bir fayda 

sağlamaktadır. Bu fayda, geniş bir iletişim ağına sahip ve toplumsal sorumluluğu oldukça fazla olan 

öğretmenlik mesleğinde oldukça belirgindir ve bu kendine özgü dinamikleri öğretmenliği, stresli bir 

meslek alanı haline getirmektedir. Özellikle sınıf öğretmenlerinin iş dayumları ve bununla ilişkili olarak 

yaşadıkları stres düzeyi; öğrencilerin bilişsel, sosyal ve ahlaki gelişimlerinin yoğun olduğu 7-11 yaş arası 

çocuklarla iletişim halinde olmaları dolayısıyla öğrencileri, velileri, okul başarısını ve makro boyutta 

toplumsal gelişmeyi etkileyebilecek ölçekte büyük bir öneme sahiptir. Bununla birlikte ülkemizde örgün 

eğitime anaokulundan başlamanın yaygın olmadığı düşünüldüğünde, sınıf öğretmenlerinin çocukların 

karşılaştıkları ilk örgün eğitimci olarak ilerleyen akademik yaşantılarında yönlendirici ve belirleyici bir 

işieve sahip olmaları olasılığı da oldukça kuvvetlidir. Bu nedenle öğretmen-öğrenci ilişkisinde öğretmenin 

stres yaşantıları, öğrencilerle etkileşiminin olumlu veya olumsuz yönde ilerlemesinde (Yoon, 2002) ve 

öğretme performansında (Betoret, 2006) önemli bir etmendir. 

Çoğu meslekte olduğu gibi öğretmenlik mesleğinde de işin stresli olarak algılanışı büyük ölçüde 

kullanılan başa çıkma stratejilerinden etkilenmektedir (Admiraal, Korthagen, Wubbles, 2000; Kokkinos, 

2007; Griffth, Steptoe, Cropley, 1999). Buna karşın ilgili literatürde öğretmenler arasında stresin 

algılanışı ve başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkiler yeterince ele alınmamıştır (Griffth ve ark., 1999). 

Ayrıca öğretmelerin stres ve stresle başa çıkma stratejilerinin yaş, kıdem, medeni durum, ders saati, 

kariyer olanakları, eğitim (Kokkinos, 2007) gibi pek çok değişkenle ilişkili olması ve eğitimin toplumsal 

değişimle olan sıkı ilişkisi, öğretmenierin yaşadığı stresi sıklıkla çalışılması ve araştırmaların geliştirilmesi 

gerektiği bir tartışma alanı haline getirmektedir. 

Öğretmenlerde stres kaynakları ve stresle başa çıkma ile ilgili sorunlar daha çok devlete ait örgün 

eğitim kurumlarında yaşanması nedeniyle bu kurumlarda çalışmaların genişletilmesine gereksinim 

duyulmaktadır (Karaköse ve Kocabaş 2006). Bu gereksinim özellikle, öğrencilerin çoğu zaman 

karşılaştıkları ilk örgün eğitimci olmalarıyla temel bir işlevi yerine getiren ve branş öğretmenlerine göre 

daha küçük yaş grubu öğrencilerine hitap etmeleri nedeniyle algıladıkları stres etmenlerinde farklı 

eğilimler gösterebilen sınıf öğretmenlerinde belirgin olarak hissedilmektedir. Ülkemizde ilköğretim, 

ortaöğretim, yüksek öğretim ve ilgili kurumları içeren örgün(formel) eğitim kurumları içinde ilköğretim 

okullarının %68'1ik bir paya sahip olduğu ve ülke çapında öğretmenierin %71'nin bu kurumlarda istihdam 

ettiği de düşünüldüğünde sınıf öğretmenleri örnekleminin eğitim ve öğretimdeki üstlenmiş olduğu işlev 

daha iyi anlaşılabilecektir (MEB istatistikleri, 2001, akt. Sezal 2003). Birey ve toplum gelişiminde önemli 

bir sorun alanı olan öğretmenlik mesleğinin strese olan duyarlılığından hareketle bu çalışmada; örgün 

eğitim kurumlarına odaklanılmış ve bu çerçevede, devlet ilköğretim okullarındaki sınıf öğretmenlerinin 

bazı demografik değişkenler açısından iş ortamlarından kaynaklanan stres etmenleri ve stresle başa 

çıkma yollarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
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İş Stresi 

Günümüz bilim ve teknolojisindeki hızlı gelişmeler ve yaşam standartlarının yükselmesi, sosyal, 

kültürel ve siyasi pek çok alanı olduğu gibi ekonomik yaşamı da derinden etkilemiş ve bu değişime ayak 

uydurma çabasında olan iş ortamları, çalışanlar üzerinde yoğun bir baskı unsuru haline gelmiştir. Bu 

baskının yoğunluğu, algılanışı ve olumsuz etkileri ise sektörün yapısı ve bireysel farklılıklara göre 

değişmektedir. Örneğin, bir grup araştırmacının çalışanların stres düzeylerini psikolojik iyilik hali, sağlık 

ve iş doyumu etmenleriyle ilişkili olarak değerlendirdikleri bir çalışmada öğretmenliğin; acil servis 

(ambulans hizmetleri), sosyal hizmetler, müşteri hizmetleri, cezaevi ve polis görevlisi olarak çalışılan 

mesleklerle birlikte iş stresinin en yoğun yaşandığı altı meslek arasında yer aldığı ortaya konmuştur 

(Jhonson, Cooper, Cartwright, Donald, Taylor ve Millet, 2005). 

Stres, bireyi zorlayan fiziksel veya psikolojik bir uyarıcı karşısında kişinin geliştirdiği uyum sağlamaya 

dönük tepkileridir (Torun, 1996). İş ortamında stres; aşırı yükleme, az çalışma, değişim, rol çatışması, iş 

beklentilerinin karşılanmaması, olumsuz fiziksel çalışma koşulları ve kişiler arası çatışmalar gibi 

nedenlerden kaynaklanmaktadır (Büyükşahin, 2002). İş yerinde stresin kaygı, iş doyumsuzluğu, 

konsantrasyon kaybı, güvensizlik gibi psikolojik; kas geriliminin artması, solunum, sindirim, üreme 

sistemi hastalıkları gibi fizyolojik ve performansın düşmesi, örgütsel bağlılığın azalması, işten kaçma gibi 

davranışsal olmak üzere çeşitli etkileri vardır (Solmuş, 2004). Bu sonuçlar genelde olumsuz olmakla 

birlikte makul düzede bir stresin; motivasyonu artırma, terfiye ortam hazırlama, sosyal onay alma gibi 

olumlu sonuçları da vardır. 

Batıgün ve Şahin'e göre (2006) yaşanan stresli olayların sıklığı iş yerinin ortamı ve kişisel özelliklere 

göre değişiklik gösterir. Buna göre bazı iş ortamları diğerlerine göre daha fazla stres unsurları içerirken 

bazı insanlar da strese, diğerlerinden daha fazla yatkındırlar. Örneğin; sürekli zamanla yarışma, 

rekabetçilik gibi özellikleri üst düzeyde olan A-tipi kişiliğe sahip kişilerin strese; daha uysal, daha az 

rekabetçi ve saldırgan olan B tipi kişilerden daha fazla yatkın olduğu (Batıgün ve Şahin, 2006) ve bu 

eğilimin tükenmişliği de beraberinde getirdiği (Jamal ve Baba, 2001) bulunmuştur. 

Önsan'a göre (1996) eğitim sektörü; öğrencilerin olumsuz davranışları, çalışma koşulları ve ödenekteki 

yetersizlikler, hizmetin yürütülmesinde gerekli zamanın kısıtlı olması, sosyal ilişkilerin zayıf olması gibi 

çeşitli nedenlerle düşük iş doyumu ve yüksek stresin yaşandığı en belirgin sektörlerden biridir. Antoniou 

ve arkadaşları (2006) sınıf öğretmenlerinin çoğunlukla öğrencilerle etkileşirnde problemler, derse ilginin 

yetersizliği, düşük başarı ve "yaramaz" öğrenciler nedeniyle stres yaşadıklarını ortaya koymuşlardır. · 

Bunun dışında iş yükü ve kalabalık, müdürün desteğinin yetersizliği (Rolf ve Ulrich, 2001), yeterli sosyal 

desteğin olmaması, zamanın kısıtlılığı, yüksek iş yükü algısı (Griffith ve ark. 1999), sınıfın fiziksel yapısı, 

örgüt ikilimi, öğrenci öğretmen çatışması, (Mantzicopoulos, 2005) ve gürültü (Enmarker ve Boman, 2004) 

araştırmalarda ortaya konulan diğer stres yaratıcı faktörlerdir. Kokkinos'a göre (2007) ise öğrenci 

yaramazlığı ve zaman kısıtlılığı, sonuçları tükenmişliği kadar varan iki önemli stres kaynağıdır. 

Stresle cinsiyet arasındaki ilişkide genel eğilim, kadınların depresyona varan boyutlarda algıladıkları 

yaşam stresinin erkeklerden daha fazla olduğu yönündedir (Stein ve Nyamathi, 1999; Blalock ve Joiner, 

2000).Griffith ve arkadaşlarına göre (1999) sınıf öğretmenleri branş öğretmenlerine göre daha yoğun 

stres altında olmakla birlikte sınıf öğretmenlerinde algılanan stres; cinsiyet, yaş, medeni durum ve sınıf 

büyüklüğü etmenlerinden etkilenmektedir. Buna göre öğrenci davranışı, kariyer problemleri, zaman 

sınırlılığı ve iş ilişkileri başta olmak üzere kadınların; bütün stres boyutlarında erkeklerden daha çok stres 

yaşadığı ortaya konmuştur. Ayrıca genç öğretmenlerde, bekarlarda ve kalabalık sınıflarda da stresin daha 

fazla olduğuna ilişkin bulgular elde edilmiştir. İş stresinde sosyal desteğin etkisini de inceleyen Griffith ve 

arkadaşları, işlerine ilişkin düşük sosyal destek algılayan öğretmenlerde stresin daha fazla olduğunu ve 
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bunun beraberinde, bilişsel-davranışsal olarak kopma türünden bir başa çıkma stratejisini geliştirdiklerini 

vurgulamıştır. 

Antoniou ve arkadaşlarına göre (2006) kadın sınıf öğretmenleri daha çok öğrenciler ve iş 

arkadaşlarıyla etkileşimdeki problemler, iş yükü, öğrencilerin gelişim sorunları ve duygusal yorgunluk 

kaynaklı mesleki stres yaşamaktadır. Ayrıca aynı araştırmacılar, daha genç öğretmenierin duygusal 

yorgunluk ve meslekten kopma biçiminde daha fazla tükenmişlik yaşadıklarını da belirtmişlerdir. 

Önsan'ın (1996) geliştirdiği öğretmenlerde iş stresi ölçeğinin bazı demografik değişkenlerle 

yordayıcılıklarını da sınadığı araştırmasında Önsan; iş yükü, cinsiyet ve kıdem değişkenlerinin toplam 

stres puanlarını yordamadığını, ancak kol değişkeninin algılanan stres düzeyinde önemli bir yardayıcı 

olduğunu bulmuştur. Bununla birlikte cinsiyet değişkeni toplumun bakış açısı boyutunu yordamış ve kadın 

öğretmenler bu boyuta ilişkin durumları erkeklerden daha stres verici bulmuşlardır. Ayrıca aynı çalışmada 

sosyal bilimler branşındaki öğretmenierin eğitim ve müfredat boyutunda yer alan durumları fen bilimleri 

ve diğer dersleri okutan öğretmeniere göre, evli öğretmenler saygınlık boyutundan kaynaklanan 

durumları bekar öğretmeniere göre ve bekar öğretmenierin iş arkadaşlarından kaynaklanan durumları evli 

öğretmeniere göre daha stresli bulduğu da ortaya konmuştur. Ayrıca haftalık ders saati arttıkça 

yöneticiden kaynaklanan stres artmış ve genel olarak yöneticilerin ve öğrencilerin diğer kaynaklara oranla 

daha fazla stres yarattığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Okullarda sınıf öğretmenlerinin; toplumun mesleğe bakışı, mesleğin saygınlığı, öğrencilerin ve velilerin 

tutum ve davranışı gibi etmeniere yönelik algıladıkları stresin, görev yapmakta olunan okulun 

öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyiyle ilişkili olabileceği düşünülebilir. Buna göre ilk yaygın eğitimin 

ailede başladığı ve arkadaş çevresinde devam ettiği dikkate alındığında öğrencilerin sosyal beceriler, 

iletişim becerileri, problem çözme, karar verme ve çatışma çözme becerileri (Korkut, Arıcıoğlu, Tagay ve 

Sarı, b.t.) ile ilgili bilişsel, davranışsal ve duyuşsal bazı niteliklerinin; bu ortamların eğitim düzeyi ve gelir 

dağılımlarından etkilenebileceği ve bu etkilerin örgün eğitimdeki tutum ve davranışiarına yansıyabileceği 

de dikkate alınabilir. Bu durumda öğrencilerin okul başarısızlığı (Kaya, Özcan ve Kaya; 2006), derslere 

ilgisizliği, "yaramazlığı" gibi disiplin problemleri ebeveynlerin eğitime verdiği önemle ilişkili olarak 

öğrencinin okuma isteği, velinin ilgisi, öğretmen-veli ilişkisi ve öğretmenin içinde bulunduğu ortamda 

algıladığı saygınlık düzeyi; öğretmenin algıladığı iş stresi etmenleriyle ilişkili örüntüler gösterebilir. 

Öğretmenierin mesleki yaşamlarında stres etkenlerinin; öğrencilerle ilişkilerinin zedelenmesi, 

öğretmenin işten kopması, verimliliğinin düşmesi gibi olumsuz sonuçlara yol açmaması için etkili stresle 

başa çıkma yollarının kullanılması oldukça önemlidir. Araştırmalar, mesleki stresle başa çıkmada etkili 

yollar kullanan öğretmenlerin; benlik saygılarının (Betoret, 2006) ve kendilik yeterliliklerinin (Yoon, 2002; 

E·Jers ve ark., 2002) yüksek, duygusal denetimlerinin güçlü (Sutton, 2004) ve öğrencilere, görece esnek 

davranan (Howard ve Jhonson, 2004) kişiler olduklarını ortaya koymuştur. 

İş Stresiyle Başa Çıkma Yolları 

Stres, etkili başa çıkma yollarının kullanılması yoluyla büyük ölçüde yenilebilen tepkisel bir süreçtir. 

Yaşamın doğal bir özelliğidir, ancak başa çıkma sürecini de gerekli hale getirir (Lazarus, 2006). Stresle 

başa çıkma kavramına önemli katkıları olan ve başa çıkmaya ilişkin yaygın olarak kullanılan bir ölçüm 

aracı geliştiren Lazarus, başa çıkmayı; tehdit edici bir durumu değerlendirmek ve sorunu kontrol altına 

alabilmek için bilişsel ve davranışsal stratejiler geliştirme süreci olarak tanımlamıştır (Lazarus, 2006; 

Lazarus, 1994, akt. Griffith ve ark., 1999). Ayrıca stresle başa çıkmada problemi çözmeye ve problemden 

kaçınmaya işaret eden "problem yönelimli'' ve "duygu yönelimli" olmak üzere iki stratejinin varlığına 

işaret ederek başa çıkma sürecinde bireysel ve sosyal güçlerin de önemini vurgulamıştır. Ona göre etkili 
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başa çıkma yollarının kullanılmadığı durumlarda stres; sağlık, duygu durum ve sosyal işievde yıkıcı 

sonuçlara yol açabilir ve ancak etkili yollar kullanıldığında stres etmenleri büyük ölçüde kontrol atına 

alınabilir. Lazarus'un geliştirmiş olduğu "Stresle Başa Çıkma" ölçeğini Türkçeye uyariayan Şahin ve 

Durak'a göre (1995), her biri birer stresle başa çıkma tarzı olan; strese iyimser yaklaşım, kendine güvenli 

yaklaşım ve sosyal desteğe başvurma etkili başa çıkma yöntemleriyken çaresiz yaklaşım ve boyun eğici 

yaklaşım, etkisiz yöntemlerdir. 

Sosyal desteğin öğretmen iş stresi üzerindeki etkisi, öğretmenlerde stres etmenlerini ve başa çıkma 

stratejilerini ele alan çalışmalarda tutarlı olarak bulunmuştur. Bu araştırmalarda sosyal destek; okul 

müdürü (Dick ve Wagner, 2001; Griffth ve ark., 1999), iş arkadaşları (Leung ve Lee, 2006) ve küresel 

toplumdan gelen destek (Dick ve Wagner, 2001) bağlamında ele alınmış ve sosyal destek algıları düşük 

olan öğretmenlerin, yüksek olanlardan daha güçlü stres yaşadıkları ortaya konmuştur. 

Stresle bu güçlü ilişkisi nedeniyle sosyal destek, günlük yaşamda olduğu gibi iş yaşamı ve özellikle 

öğretmenlik mesleğinde sıklıkla, bir başa çıkma stratejisi olarak kullanılır. Leung ve Lee'ye göre (2006) 

yönetici ve iş arkadaşlarının sosyal desteğini arama, aynı zaman duygusal tükenmişlikten kurtulmada 

güçlü bir başa çıkma stratejisidir. Grifft ve arkadaşları (1999) ise sınıf öğretmenlerinin iş stresiyle ilişkili 

olarak aktif planlama, sosyal destek arama, bastırma ve kopma (disengagement) stratejilerini incelemiş 

ve bunlardan bastırma ve kopmanın iş stresiyle güçlü ilişki gösterdiğini ortaya koymuştur. Kopma ile 

televizyon izleme, diğer aktivitelerle uğraşma vb. yoluyla "dikkatini başka yöne dağıtma" ve hayal kurma 

vb. yolla "kaçınma" stratejilerine dikkati çeken araştırmacılar, bu stratejilerin strese geçici çözümler 

getirdiğini de vurgulamışlardır. 

Araştırmalar başa çıkma stratejileriyle cinsiyet arasındaki ilişkide bazı tutarlı sonuçlara ulaşmış ve 

kadınların kaçınma (Stein ve Nyamathi, 1999) ve sosyal destek arama (Deisinger, Cassisi ve Whitaker, 

2003) stratejilerini daha fazla kullandıklarını bulmuştur. Ancak kaçınma stratejisi, "davranışsal kaçınma" 

ve "bilişsel kaçınma" olmak üzere iki şekilde alınabilir (Bialock ve Joiner, 2000). Bunlardan davranışsal 

kaçınma, alkol ve uyuşturucu kullanma gibi kendine alternatif ödüller aramayı içeren bir strateji iken 

bilişsel kaçınma stratejisi, sorunların ciddiyetini küçültme ya da onları inkar etmeye yönelik olup özellikle 

kadınlarda, depresyon ve kaygının güçlü bir yordayıcısıdır. 

Sınıf öğretmenlerinde algılanan stres etmenleri ve stresle başa çıkma yollarına ilişkin demografik 

değişkenierin etkisi sınırlı sayıda araştırmada gösterilmiş olup sonuçlar çalışmadan çalışmaya değişkenlik 

göstermektedir. Eraslan (2000), sınıf öğretmenlerini içeren çalışmasında cinsiyet ve öğretmenlik süresi ile 

kullanılan başa çıkma stratejileri arasında anlamlı bir ilişki bulmuş ve kadınların, sosyal destek arama 

stratejisini erkeklerden daha fazla kullandıkların'ı ve 11-20 yıl arasında öğretmenlik yapanların ise diğer 

gruplara göre daha fazla kaçınma stratejisi kullandıklarını ortaya koymuştur. Başka bir çalışmada ise 

ilköğretim öğretmenlerinin; problem çözme, sosyal destek arama ve iyimser yaklaşımlar şeklindeki 

olumlu stresle başa çıkma yöntemlerini tercih ettiklerini ancak bu yöntemleri tercih etmede cinsiyet ve 

medeni değişkenler açısından anlamlı bir farkın olmadığı bulunmuştur (Bulut, 2005). 

Başa çıkma yollarına sıklıkla başvuran öğretmenierin daha az stres ve tükenmişlik yaşadıkları pek çok 

araştırmacı tarafından ifade edilmekle birlikte başa çıkma stratejileri her zaman strese son 

verememektedir. Bu durum, özellikle stresin; sistem, toplumun bakışı, sosyal desteğin yetersizliği ve 

yapısal eksiklikler gibi dışsal nedenlere atfedilmesi halinde söz konusu olduğu gözlenebilir ve başa çıkma 

stratejilerini kullanma, nitelikli sonuçlar vermeyebilir. Böylece önemli bir stres etmeni, çeşitli başa çıkma 

stratejileriyle yüksek bir ilişki göstermeyebilir. Griffith ve arkadaşlarının (2006) yürüttükleri çalışmada 

sosyal desteğin önemli bir stres etmeni olarak bulunmasına karşın öğretmenierin sosyal destek arama 

stratejilerini anlamlı bir düzeyde kullanmadıklarını göstermesi bu olasılığı destekler görünmektedir. 

136 



Sınıf öğretmenlerinde stres ve başa çıkma 

Howard ve Jhonson'a göre (2006) ise stresle başa çıkmada bazı öğretmenierin yaşadığı başarısızlık 

yapısal eksikliklerden ziyade, kişiseldir. Yani eğitim sistemi, müfredat gibi değiştirmenin güç olduğu dış 

problemlerden kaynaklanmamakta, öğretmenierin kişiliği de bu süreçte etkin rol oynamaktadır. Örneğin, 

görece daha esnek olan öğretmenler stres yaratıcı bir durumla karşılaştıklarında "yanlış giden ne?" demek 

yerine bu durumu kabullenerek "doğru olan ne?" sorusuna yönelir(Howard ve Jhonson, 2006). Esneklik ile 

yaratıcılığı birleştirirve zaman kısıtlılığı, iş yükü problemlerini başarıyla yönetir, güçlük çıkaran öğrencilere 

etkili stratejiler kullanır, iş arkadaşlarıyla ilişkilerini etkili bir şekilde düzenler, gürültü, bağırma gibi şiddet 

içerikli davranışlara uygun tepkiler geliştirir. 

Araştırmanın Amacı ve Varsayımları 

Bu çalışmada yapılan literatür çalışmaları doğrultusunda sınıf öğretmenliğinin iş doyumu ve stresle ilgili 

farklı bir problem alanı olduğu kabul edilmiş ve sınıf öğretmenlerinin yaş, cinsiyet, medeni durum, kıdem, 

hizmet süresi, bulunduğu okuldaki öğrencilerin sosyo-ekonomik durumu gibi değişkenlere göre 

incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmenlik mesleğine yönelik hazırlanmış ve öğretmenler üzerinde 

geçerlik güvenirlik çalışmaları nitelikli sonuçlar vermiş ölçekler kullanılarak öğretmenierin mesleki stres ve 

başa çıkma örüntülerine ulaşılması gereği benimsenmiştir. Böylece bu çalışmanın, özellikle psikoloji 

alanında yerel kaynaklarda sınırlı olan öğretmen stres ve stresle başa çıkma stratejileri üzerine literatüre 

katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Buna göre sınıf öğretmenlerinin stres etmenleri ve stresle başa 

çıkma stratejilerini inceleyebilmek için iki temel amaç ve bununla ilişkili üç varsayım belirlenmiştir. 

Araştırmanın ilk amacı sınıf öğretmenlerinin algıladıkları stres etmenleri ile kullanılan başa çıkma 

stratejileri arasında ilişki olup olmadığını incelemektir. Hatırlanacağı gibi araştırmalar öğretmenierin 

sosyal destek eksikliği nedeniyle yaşadığı iş stresine önemli bir vurgu yapmış ve sosyal destek arayışının 

aynı zamanda güçlü bir başa çıkma stratejisi olduğunu ve öğretmenlerde bu desteğin iş arkadaşları, 

yönetici ve toplumdan beklendiği görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda iş arkadaşları, yönetici ve 

toplumun bakışı boyutlarının ayrı ayrı sosyal destek arama stratejisiyle pozitif bir ilişki göstermesi 

beklenerek ve bu boyutlarda algılanan stres arttıkça sosyal desteğe başvurma stratejisinin kullanılmasının 

da artacağı varsayılmıştır. 

Araştırmanın diğer bir amacı ise yaş, cinsiyet, medeni durum, varsa çocuk sayısı, bir haftada girdikleri 

ders saati, girdikleri sınıflardaki ortalama sınıf mevcudu, veriyariarsa ek ders saati ve görev yapmakta 

oldukları okulun öğrencilerinin genel olarak sosyo-ekonomik düzeylerinin herhangi biri açısından farklı 

olan öğretmenierin algıladıkları stres etmenleri ve stresle başa çıkma stratejileri açısından farklılık 

gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Bu analizler çerçevesinde bazı varsayımların doğruluğu 

sınanacaktır. 

Bunlardan ilki, kadınların sosyal destek ve kaçınma stratejilerini erkeklerden daha fazla kullanacağına 

yönelik beklentidir. Diğer bir varsayım ise görev yapmakta olunan okulun sosyal çevresiyle ilgili olarak 

öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerinin (SED) öğretmenierin algıladığı stres etmenleriyle ilişkili olacağı 

beklentisi üzerinedir ve bu ilişkinin daha önce sınandığına literatürde rastlanmamıştır. Bu beklenti 

doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin, çalıştıkları okulun öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeylerine göre 

algıladıkları stres etmenlerinde farklılık göstereceği; dolayısıyla da öğrenci ve veliden algılanan stresin en 

yüksek düşük SED, sonra orta SED ve en düşük yüksek SED'de olacağı varsayılmıştır. 
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Yöntem 

Örnek/em 

Bu çalışmanın örneklemini İstanbul ve Ankara illerinde devlet ilköğretim okullarında görev yapmakta 

olan 93'ü kadın 66'sı erkek olmak üzere 159 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Örneklem belirlenirken kolay 

ulaşılabilir iller tercih edilmiş olmakla birlikte uygulama yapılan okulların düşük, orta ve üst sosyo

ekonomik düzeyde öğrencilere sahip olmaları bakımından sayılarının eşitlenmesine özen gösterilmiş, 

dolayısıyla da uygulama yapılacak okullar düşük, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyden bireylerin yer 

aldığı bölgelerde bulunmalarına göre seçilmiştir. Okullarda, okul yönetiminden gerekli izinler alındıktan 

sonra sınıf öğretmenlerinden gönüllü katılımları istenmiş ve uygulamalar ders araları ve etüt saatlerinde 

araştırmacı gözetiminde yapılmıştır. Sonuç olarak araştırmada; okulların belirlenişi bakımından kolay ve 

amaçlı, katılımcıların belirlenişi bakımından ise gönüllü bir örneklem grubu kullanılmıştır. 

Veri Toplama Araçlan 

Araştırmada katılımcılara Kişisel bilgi Formu'nun yanı sıra Öğretmenlerde İş Stresi Ölçeği, Stresle Başa 

Çıkma Tarzları Ölçeği ve Öğretme Doyumu Ölçeği uygulanmıştır. 

Kisisel Bilgi Formu: Sınıf öğretmenlerinin mesleki yaşantılarıyla ilişkili olabilecek bilgilere ulaşmak 

amacıyla hazırlanan kişisel bilgi formunda; katılımcıların yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, varsa çocuk 

sayısı, bir haftada girdikleri ders saati, girdikleri sınıflardaki ortalama sınıf mevcudu, veriyariarsa ek ders 

saati ve görev yapmakta oldukları okulun öğrencilerinin genel olarak sosyo-ekonomik düzeyine ilişkin bilgi 

edinmeye yönelik ifadeler yer almıştır. 

Öğretmenlerde İs Stresi Ölceği(ÖİSÖ): Bu ölçek, öğretmenlerde iş ortamından kaynaklanan stres 

etmenlerini ölçmek amacıyla 1996 yılında Önsan tarafından geliştirilmiştir (Önsan, 1996). 1-5 arasında 

değerlendirilen likert tipi bir ölçek olup dereceler; "hiçbir zaman", "çok nadir", "bazen", "çoğu zaman" ve 

"her zaman" şeklinde sıralanmıştır. Toplam 34 madde içeren ölçek; "yönetici(a=.86, p<.05)", 

"eğitim(a=.62, p<.05)", "öğrenci(a=.69, p<.05)", "müfredat(a=.64, p<.05)" "veli(a=.35, p<.05)", 

"saygınlık(a=.65, p<.05)" "diğer öğretmenlerle ilişkiler(a=.67, p<.05)", "toplumun bakışı(a=.42, p<.05)" 

ve "sistem(a=.42, p<.05)" olmak üzere 9 boyuttan oluşmaktadır. Bunlardan 12,13,23,31 ve 33. 

maddeler yönetici; 30, 32 ve 34. maddeler öğrenci; 6, 7 ve 8. maddeler eğitim; 9, 20 ve 26. maddeler 

müfredat; 18, 21, 24, 28. maddeler iş arkadaşı; 2 ve 5. maddeler veli, 10, ll ve 15. maddeler tolumun 

bakışı ve 1, 3, 17, 22. maddeler sistem boyutunu vermekle birlikte 4, 14 ve 25. maddeler herhangi bir 

boyuta dahil olmamıştır. Ayrıca sınıf öğretmenleri örneklemine uygun olmaması nedeniyle 3. ve mevcut 

eğitim sistemiyle uyumsuzluğu nedeniyle de 22. maddeler analizden çıkarılmıştır. Ölçeğin test-tekrar test 

güvenirlikleri ise .59 ile .82 arasında değişmiştir. Ayrıca ölçekte "veli" alt boyutu dışında tüm boyutlar 

arasındaki ilişkiler birbirleriyle p<.05 düzeyinde anlamlı olarak bulunmuştur. 

Stresle Basa Cıkma Stratejileri Ölceği(BCSÖ): Bireylerin son altı aylık süre içerisinde farklı alanlarda 

karşılaştıkları potansiyel stres yaşantılarında gösterecekleri davranışları ölçmek amacıyla 1990 yılında 

Arnirkhan tarafından geliştirilen ölçeğin; 1994 yılında Aysan tarafından Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları yapılmıştır (Eraslan, 2000). 33 maddeden oluşan ölçek, "problem çözme(a=.82)", 

"sosyal destek arama(a=.83)" ve "kaçınma(a=.81)" olmak üzere her biri ll madde içeren üç alt ölçekten 

oluşmaktadır. Buna göre 2,3,8,9,ll,15,16,17,20,29 ve 33. maddeler problem çözme; 

1,5,7,12,14,19,23,24,25,31 ve 32. maddeler sosyal destek arama ve 4,6,10,13,18,21,22,26,27,ve 28. 

maddeler kaçınma stratejisi boyutunu oluşturmaktadır. Her maddede "hiç", "biraz", "çok" seçenekleri, 
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l'den 3'e kadar değer almaktadır. Ölçek başa çıkma stratejileriyle ilgili genel bir puan vermemekte, alt 

ölçekler birbirinden bağımsız olarak puanlanmakta ve her bir alt ölçekten 11-33 arasında puan 

alınabilmektedir. 

Alt ölçeklerden "problem çözme" alt ölçeği, "iç dış denetime inanç" ölçeği ile negatif (-.28, p<.OOl); 

"sosyal destek arama" alt ölçeği ," Beck Depresyon Envanteri" ile pozitif (.19, P<.Ol); "kaçınma" alt 

ölçeği ise "Sürekli Kaygı Evanteri" ile yine pozitif (.26, p< .05) yönde ilişkilidir. Eraslan'ın (2000) 

öğretmen örneklem grubu için yaptığı güvenirlik çalışmasında ise Croncbah-Aifa katsayısı; problem çözme 

alt ölçeği için . 71, sosyal destek arama alt ölçeği için .84 ve kaçınma alt ölçeği için .66 olarak bulunmuş, 

her bir maddenin de "stresle başa çıkma ölçeği"nin maddeleriyle ilişkisi ortaya konulmuştur. 

İşlem 

Uygulama, okul yöneticilerinden gerekli izinler alındıktan sonra sınıf öğretmenlerine ders aralarında ve 

etüt saatlerinde dağıtılmış ve gönüllülük esas alınmıştır. 

Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın amacı doğrultusunda bulguların istatistiksel çözümlemesi ve bu bulgulara 

ilişkin sonuçlar sunulmuştur. Değişkenler; korelasyon ve gruplar arası karşılaştırmayı içeren analiz 

teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. 

Korelasyon Analizlerine İlişkin Bulgular 

Yapılan korelasyon analizlerinde sınıf öğretmenlerinde toplam stres puanı, stres yaratan etmenler, 

stresle başa çıkma stratejileri ve demografik değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiş ve bu ilişkiler, 

Çizelge l'de gösterilmiştir. 

Çizelge l'e bakıldığında stres etmenleri alt ölçeklerinden elde edilen toplam stres puanı ile bütün stres 

etmenleri alt ölçekleri arasında anlamlı ilişkilerin olduğu gözlenmektedir. Buna göre toplam stres puanı ile 

yönetici (r: .69, p<.Ol), öğretmen (r: .53, p<.Ol), eğitim (r: .54, p<.Ol), müfredat (r: .64, 

p<.Ol), saygınlık (r: .72, p<.Ol), iş arkadaşı (r: .68, p<.Ol), veli (r: .39, p<.Ol), toplumun bakışı (r: 

.69, p< .Ol) ve sistem (r: .46, p<.Ol) boyutları arasındaki ilişkiler pozitif yönde ve anlamlı olarak 

bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerde stres etmenleri ölçeği toplam puanı, stresle başa çıkma alt 

ölçeklerinden olan sosyal destek arama (r: 92, p<.Ol) ve kaçınma (r:l7, p<.05) stratejisi ile de pozitif 

yönde anlamlı bir ilişkiye sahip olmakla birlikte problem çözme stratejisi ile anlamlı bir ilişki 

göstermemiştir. 

Çizelge l'de stresle başa çıkma stratejileri ile stres etmenleri alt boyutları arasındaki ilişkilere 

bakıldığında sosyal destek arama stratejisinin tüm stres etmenleriyle güçlü ilişkiler gösterdiği gözlenmiş 

ve en yüksek ilişkinin sosyal destek arama ile yönetici boyutları arasında olduğu bulunmuştur (r: .74, 

p<.Ol). Daha sonra ise sırasıyla saygınlık (r: .64, p<.Ol), iş arkadaşı (r: .62, p<.Ol), toplumun bakışı (r: 

.55, p<.Ol), müfredat (r: .51, p<.Ol), eğitim (r: .48, p<.01), sistem (r: .43, p<.Ol), öğrenci (r: .43, 

p< .Ol) ve veli değişkenleri arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Kaçınma stratejisi ise 

sadece yönetici (r: .20, p<.01) ve iş arkadaşları (r: .21, p<.01) boyutlarında pozitif yönde anlamlı bir 

ilişkiye sahiptir. 

Çalışmada stres etmenleri ölçeğinin her bir alt boyutu kendi aralarında bir takım anlamlı ilişkiler 

göstermiştir. Buna göre yönetici ile eğitim (r: .26, p<.01), müfredat (r: .24, p<.01), saygınlık ( r: .39, 

p<.Ol), iş arkadaşları (r: .44, p<.01), veli (r: .16, p<.05), toplumun bakışı (r: .41, p<.01) ve sistem (r: 

.27, p<.Ol); öğrenciler ile eğitim (r: .16, p<.05), müfredat (r: .53, p<.Ol), saygınlık (r: .36, p<.Ol), iş 
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arkadaşları (r: .22, p<.01), veli (r: .23, p<.01), toplumun bakışı (r: .37, p<.01) ve sistem (r: .17, 

p<.05); eğitim ile müfredat (r: .34, p<.01), saygınlık (r: .27, p<.01), iş arkadaşları (r: .29, p<.01), veli 

(r: .17, p<.05), toplumun bakışı (r: .17, p<.05) ve sistem (r: .42, p<.01); müfredat ile saygınlık (r: .39, 

p<.01), iş arkadaşları (r: 33, p<.01), toplumun bakışı (r: .38, p<.01) ve sistem (r: 20, p<.05); saygınlık 

ile iş arkadaşları (r: 43, p<.01), veli (r: .18, p<.05), toplumun bakışı (r: .52, p<.01) ve sistem (r: .24, 

p<.01); iş arkadaşları ile veli (r: .22, p<.01), toplumun bakışı (r: .36, p<.01) ve sistem (r: 35, p<.01); 

veli ile toplumun bakışı (r: .36, p<.01) değişkenleri arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler vardır. 

Stresle başa çıkma stratejilerinin alt boyutları olan sosyal destek arama, problem çözme ve kaçınma 

değişkenleri arasında ise anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Korelasyon analizlerinde yaş, çocuk sayısı, sınıf 

mevcudu, haftada verilen ek ders saati ve öğretmenlik mesleğinde hizmet süresi sürekli değişkenlerine 

ilişkin analizler yapılmış olmakla birlikte bu değişkenlerle toplam stres puanı ve başa çıkma stratejileri 

arasında herhangi bir anlamlı bulguya ulaşılmamıştır. Demografik değişkenlerle stres etmenleri arasında 

ise anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Çizelge 1'de görüldüğü gibi yaş ile yönetici (r: 18, p<.01) değişkenleri 

arasında pozitif yönde ve anlamlı; çocuk sayısı ile müfredat (r: -.19, p<.05), saygınlık (r: -.22, p<.05) 

değişkenleri ve sınıf mevcudu ile iş arkadaşı (r: -.20, p< .05) değişkenleri arasında da negatif yönde ve 

anlamlı ilişkiler vardır. Ayrıca yaş ile çocuk sayısı (r: 54, p<.01), sınıf mevcudu (r: .18, p<.05), haftada 

verilen ek ders saati (r: .23, p<.01) ve hizmet süresi (r: .92, p<.01); hizmet süresi ile de çocuk sayısı (r: 

.56, p<.01) ve haftada verilen ek ders sayısı (r: .20, p<.05) pozitif yönde anlamlı ilişki göstermiştir. 

Çalışmada farklı sonuçlar elde edileceği beklentisiyle veri dosyaları, cinsiyete göre (kadın-erkek) ve 

öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine göre (düşük, orta, yüksek) bölünerek de incelenmiş ve her bir 

veri dosyasının toplam stres puanı, stres etmenleri, stresle başa çıkma stratejileri ve belirli demografik 

değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. Bunlardan kadın veri setine göre ortaya çıkan ilişkiler Çizelge 2'de 

gösterilmiştir. 

Kadın sınıf öğretmenleri veri setinde stres etmenleri alt ölçeklerinden elde edilen toplam puan ile 

bütün stres etmenleri alt ölçekleri arasında güçlü düzeyde anlamlı ilişkiler gözlenmiştir. Buna göre 

kadınlarda toplam stres puanı ile yönetici (r: 74, p<.01), öğrenci (r: .55, p<.01), eğitim (r: 60, p<.01), 

saygınlık (r: 74, p<.01), iş arkadaşları (r: .71, p<.01), veli (r: 32, p<.01), toplumun bakışı (r: .74, 

p<.01) ve sistem (r: .56, p<.01) boyutları arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkilere ulaşılmıştır. Ayrıca 

kadınlarda stres puanları toplamı sosyal destek arama (r: 92, p<.01) ve kaçınma (r: 24, p<.05) 

değişkenleriyle de pozitif yönde anlamlı sonuçlar vermiş ancak problem çözme stratejisiyle toplam stres 

puanları arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

Çizelge 2'ye bakıldığında kadın sınıf öğretmenlerinden elde edilen verilerde sosyal destek arama 

stratejisi tüm stres etmenleriyle güçlü ilişkiler göstermiş ve en yüksek ilişki yönetici boyutunda 

gözlenmiştir. Daha sonra ise sırasıyla saygınlık (r: 67, p<.01), iş arkadaşları (r: .64, p<.01), toplumun 

bakışı (r: 60, p<.01), sistem (r: .53, p<.01), eğitim (r: 52, p<.01), öğrenci ( r: .49, p<.01), müfredat (r: 

.46, p<.01) ve veli (r: 28, p<.01) değişkenleri arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Kaçınma stratejisi yönetici (r: .24, p<.05) ve iş arkadaşları (r: 26, p<.05) boyutunda pozitif yönde 

anlamlı ilişkiler gösterirken problem çözme stratejisi, kadın sınıf öğretmenlerinde her hangi bir stres 

etmeniyle anlamlı bir ilişkiye sahip değildir. 

Yalnızca kadın katılımcılardan elde edilen veriler dikkate alındığında stres etmenleri alt ölçeklerinden 

yönetici boyutu ile eğitim (r: . 30, p<.01), müfredat (r: .26, p<.05), saygınlık (r: .46, p<.01), iş 

arkadaşları (r: 47, p<.01), toplumun bakışı (r: 48, p<.01) ve sistem (r: .44, p<.01); öğrenci boyutu ile 

eğitim (r: .27, p<.01), iş arkadaşları (r: .35, p<.01), toplumun bakışı (r: .25, p<.05) ve sistem (r: .47, 

p<.01); müfredat boyutuyla saygınlık (r: .40, p<.01), iş arkadaşları (r: .35, p<.01), toplumun bakışı 
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Çizelge ı. 

Toplam Stres Puam (TSP), Sosyal Destek Arama (SDA), Problem Çözme (PÇ), Kaçmma (K), Yönetici (Y), Öğrenci (Ö), Eğitim (E), Müfredat (M), Saygm/ik (SYG), İş ArkadaŞI (İA), Veli (V), 

Toplumun BakiŞI (TB), Sistem (STM), Yaş (YŞ), Çocuk sayiSI (ÇS), Sm1f Mevcudu (SM), Ek Ders Saati (ED), Hizmet Süresi (HS) değişkenleri arasmdaki ilişkiler 

TSP SDA PÇ K y ö E M SYG İA V TB STM YŞ ÇS SM ED HS 

TSP ı .92** .09 .17* .69** .53** .54** .64** .72** .68** .39** .69** .46** .06 -.12 -.04 o .03 

SD 

A ı .08 .16 .74** .43** .48** .sı** .64** .62** .34** .SS** .43** .06 -.11 -.01 .03 .03 

PÇ ı -.02 .09 .os .03 .os .ıs -.02 .03 .09 .lO .04 -.10 .03 .06 .04 

K ı .20** -.01 .08 -.06 .08 .21 ** .14 .12 .04 .04 -.02 .03 .04 .08 

y ı .06 .26** .24** .39** .44** .16* .41 ** .27** .18** .05 .02 .08 .14 

ö ı .16* .S3** .36** .22** .23* .37** .17* -.03 -.10 .Ol .02 -.03 

E ı .34** .27** .29** .17* .17* .42** .ll -.01 .07 -.04 .03 

M ı .39** .33** .ı o .38** .20* -.01 -.19* .lO -.03 .07 

SY 

G ı .43** .18* .S3** .24** -.09 -.22* -.06 -.04 -.09 

İA ı .22** .36** .3S** .12 -.02 -.20* .02 .ı o 

V ı .36** .ı o -.os -.07 -.07 -.07 -.02 

TB ı .09 -.06 -.14 -.09 -.05 -.01 

ST 

M ı .04 .08 -.08 .02 .Ol 

YŞ ı .S4** .18* .23** .92** 

ÇS ı -.03 .06 .56** 

SM ı .12 .12 

ED ı .20* 

HS 
---
* p<.05 **p<.Ol 
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(r: .39, p<.01) ve sistem (r: .20, p<.05); saygınlık boyutuyla iş arkadaşları (r: .23, p<.05), 

toplumun bakışı (r .. 42, p<.01) ve sistem (r: .45, p<.01); veli ile toplumun bakışı (r: .33, 

p<.01)ve toplumun bakışı ile sistem (r: 20, p<.05) boyutları arasında pozitif yönde ve anlamlı 

ilişkiler vardır. 

Çizelge 2'de görüldüğü gibi kadın sınıf öğretmelerinin toplam stres puanları ve stresle başa 

çıkma stratejileri yaş, çocuk sayısı, sınıf mevcudu, haftada verilen ek ders saati ve hizmet süresi 

değişkenleriyle anlamlı ilişkiler elde edilmemiştir. Ancak stres etmenleri ile demografik değişkenler 

aralarındaki ilişkiye bakıldığında sınıf mevcudu ile öğrenci (r: .21, p< .05) ve yaş ile iş arkadaşları 

(r: .22, p<.05) değişkenleri arasında pozitif yönde; çalışma saati ile de saygınlık (r: .22, p<.05) ve 

veli (r: .24, p< .05) değişkenleri arasında da negatif yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Ayrıca 

yaş ile çalışma süresi (r: .54, p<.01), ek ders sayısı (r: .27, p<.01) ve hizmet süresi; çalışma 

süresi ile hizmet süresi (r: .54, p<.01) sınıf mevcudu ile etüt ders sayısı (r .26, p<.05) ve etüt ders 

sayısı ile hizmet süresi (r: .25, p<.01) olmak üzere demografik değişkenler de kendi aralarında 

pozitif ve anlamlı ilişkilere sahiptir. 

Cinsiyete göre ayrılmış veri dosyalarından erkek veri setinden elde edilen toplam stres puanı, 

stres etmenleri alt ölçekleri, stresle başa çıkma stratejileri alt ölçekleri ve demografik değişkenler 

arasındaki ilişkilere ait bulgular Çizelge 3'te gösterilmiştir. Erkek sınıf öğretmenlerinden elde edilen 

veriler dikkate alındığında stres etmenleri alt ölçeklerinden elde edilen toplam puan ile her bir stres 

etmeni alt ölçeği arasında anlamlı düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Buna göre erkeklerde toplam stres 

puanı ile yönetici (r: .58, p<.01), öğrenci (r: .51, p<.01), eğitim (r: . 48, p<.Ol), müfredat (r: .73, 

p<.01), saygınlık (r: .69, p<.01), iş arkadaşı (r: .61), veli (r: 52, p<.01), toplumun bakışı (r: .59, 

p<.01) ve sistem (r: .31, p<.01) boyutları arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler gözlenmiştir. 

Stresle başa çıkma stratejisi alt ölçeklerinden ise sadece sosyal destek arama stratejisi erkek 

öğretmenlerde pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki göstermiş (r: .92, p<.01); problem çözme ve 

kaçınma boyutlarında ise anlamlı bulgulara ulaşılamamıştır. Ayrıca sosyal destek arama stratejisi ile 

yönetici (r: .58, p<.01), öğrenci (r: .51, p<.01), eğitim (r: . 48, p<.01), müfredat (r: .51, p<.Ol), 

saygınlık (r: .63, p<.01), iş arkadaşları (r: .58, p<.01), veli (r: .44, p<.01), toplumun bakışı (r: 

.47, p<.01) ve sistem (r: .27, p<.05) olmak üzere tüm stres etmenleri pozitif yönde ve anlamlı 

ilişkilere sahiptir. 

Stres etmenleri alt ölçekleri ayrılmış erkek sınıf öğretmenleri veri setinde de aralarında bir takım 

ilişkiler göstermiştir. Bu etmenlerden yönetici boyutu ile saygınlık (r: .26, p<.05), iş arkadaşları (r: 

.38, p<.01), veli (r: .26, p<.05) ve toplumun bakışı (r: 26, p<.01); öğrenci boyutu ile müfredat (r: 

.59, p<.01), saygınlık (r: .36, p<.01), veli (r: .26, p<.01), toplumun bakışı ( r: . 32, p<.01) ve 

sistem (r: 18, p<.05); eğitim boyutu ile müfredat (r: .36, p<.01) ve sistem (r: .34, p<.01); 

mufredat boyutu ile saygınlık (r: .42, p<.01), iş arkadaşları (r: .35, p<.Ol), toplumun bakışı (r: 

.36, p<.01) ve sistem (r: 24, p<.01); saygınlık boyutu ile iş arkadaşları (r: .37, p<.01) ve 

toplumun bakışı (r: .41, p<.01); iş arkadaşları boyutu ile toplumun bakışı (r: .25, p<.05); veli 

boyutu ile toplumun bakışı (r: .44, p< .01) boyutları pozitif yönde ve anlamlı olarak ilişkilidir. 

Çizelge 3'te görüldüğü gibi toplam stres puanları ve stresle başa çıkma stratejileri ile demografik 

değişkenler arasında her hangi bir anlamlı ilişki gözlenmiş olmamakla birlikte stres etmenleri ile 

yaş, çocuk sayısı, sınıf mevcudu ve hizmet süresi arasında anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre 

yaş değişkeni eğitim (r: .25, p<.05) ile pozitif, saygınlık (r: -.25, p<.05) ve toplumun bakışı (r: -

.25, p<.05) ile negatif; çocuk sayısı değişkeni müfredat (r: -.25, p<.01) ve saygınlık 
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Çizelge 2. 

Kadm!arda Toplam Stres Puant (TSP), Sosyal Destek Arama (SDA), Problem Çözme (PÇ), Kaçmma (K), Yönetici (Y), Öğrenci (Ö), Eğitim (E), Müfredat (M), Saygm/tk (SYG), İş Arkadaşt (İA), Veli (V), 

Toplumun Baktşt (TB), Sistem (STM), Yaş (YŞ), Çocuk saytst (ÇS), Stntf Mevcudu (SM), Ek Ders Saati (ED), Hizmet Süresi (HS) değişkenleri arasmdaki ilişkiler 

TSP SDA PÇ K Y Ö E M SYG İA V TB STM YŞ çs SM ED HS 

TSP 1 .92** .08 .24* .74** .SS** .S7** .60** .74** .71 ** .32** .74** .S6** .ll -.17 .02 .06 .08 

SDA 1 .08 .28** .80** .49** .S2** .46** .67** .64** .28** .60** .S3** .12 -.lS .04 .17 .10 

PÇ 1 .07 .ll -.03 -.03 -.03 .14 .03 .03 .ll .16 .06 -.10 .04 .03 .ll 

KN 1 .24* .04 .14 .02 .13 .26* .24* .12 .lS .Ol -.08 .04 .09 .03 

y 1 .12 .30** .26* .46** .47** .ll .48** .44** .20 -.03 .10 .19 .16 

ö 1 .27** .49** .36** .2S* .21 * .37** .17 .04 -.15 .21 * .os .02 

E 1 .34** .33** .3S** .ll .25* .47** .Ol -.ll -.13 -.05 -.07 

M 1 .40** .3S** o .39** .20* .09 -.12 .19 -.03 .03 

SYG 1 .46** .17 .62** .3S** -.03 -.22* -.02 o -.03 

İA 1 .23* .42** .4S** .22* .03 -.18 .09 .16 

V 1 .33** .08 -.14 -.24* -.07 .12 -.08 

TB 1 .20* .08 -.14 -.OS .02 .15 

STM 1 .03 .07 -.04 -.09 .Ol 

YŞ .54** .14 .27** .91** 

ÇS -.08 .15 .54** 

SM .26 *.07 

ED .25* 

HS 
--
* p<.OS **p<.Ol 
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(r: -.28, p<.05); hizmet süresi değişkeni de saygınlık (r: -.28, p<.05) ve toplumun bakışı (r: -.26, 

p<.01) ile negatif yönde ve anlamlı ilişkilere sahiptir. Ayrıca erkek örnekleminde demografik 

değişkenler de kendi aralarında ilişkili olup yaş ile çalışma süresi (r: .54, p<.01), sınıf mevcudu (r: 

30, p<.01) ve hizmet süresi (r: .91, p<.01); çalışma süresi ile hizmet süresi (r: .57, p<.01) ve sınıf 

mevcudu ile hizmet süresi (r: .20, p<.05) değişkenleri birbirleriyle pozitif yönde anlamlı ilişki 

g öste rm ektedir 

Gruplar Arasi KarşJiaştJrmalara İlişkin Bulgular 

Gruplar arası karşılaştırmalar çerçevesinde tüm veri setine çok yönlü varyans analizi (MANOVA), 

cinsiyete göre ayrılmış kadın ve erkek veri setine ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

uygulanmıştır. 

Yapılan çok yönlü varyans analizlerinde cinsiyet (kadın-erkek) ve görev yapmakta olunan 

okuldaki öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyi (düşük-orta-yüksek) değişkenlerinin, öğretmenierin 

algıladıkları stres etmenleri ve stresle başa çıkma stratejileri açısından farklılaşıp farklılaşmadıkları 

sınanmış ve analizler sonucunda herhangi bir temel ve ortak etkiye rastlanmamıştır. Cinsiyete göre 

ayrılmış verilerde ise öğrencileri düşük, orta ve yüksek sosyo-ekonomik düzeyden olan kadın ve 

erkek öğretmenler aynı değişkenler açısından karşılaştırılmış ve kadın sınıf öğretmenleri veri 

setinde bazı değişkenler açısından anlamlı farklar bulunmuştur. Çizelge 4'te kadın sınıf 

öğretmenlerinin sosyo-ekonomik düzeylere göre problem çözme stratejileri ve algıladıkları stres 

etmenleri puaniarına ait ortalama ve standart sapma değerleri ile gruplar arasındaki farkın anlamlı 

olup olmadığına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

Çizelge 4'de görüldüğü gibi yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları kadın sınıf öğretmenleri 

veri setinde gruplar arasında yönetici değişkeni açısından anlamlı bir farkın olduğunu göstermiştir ( 

F(2-91) = 3.61; p<.05). Tukey testi kullanılarak yapılan gruplar arası karşılaştırma sonuçlarına 

göre ise öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyinin yüksek olan okullarda görev yapmakta olan kadın 

sınıf öğretmenlerinin yöneticiden algıladıkları stres düzeyi (x =15,47; s = 5,18 ), öğrencilerinin 

sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan okullarda görev yapmakta olan kadın sınıf öğretmenlerinden (x 

= 12,27; s =5,43) yüksektir. 

Ayrıca tek yönlü varyans analizleri kadın sınıf öğretmenlerinin problem çözme puanlarının da 

görev yapmakta olunan okulun öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeylerine göre farkiaştığını 

göstermiştir ( F(2-90) = 3.51; p<.05). Grupları karşılaştırmak amacıyla yapılan Tukey testi 

sonuçları ise öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyinin orta olduğu okullarda görev yapmakta olan 

kadın sınıf öğretmenlerinin problem çözme stratejisine başvurma düzeylerinin ( x = 28,71; s = 

3,28 ), öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan okullarda görev yapmakta olan kadın 

sınıf öğretmenlerinden (x = 26,20; s= 4,06) yüksek olduğunu ortaya koymuştur 
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Çizelge 3. 

Erkeklerde Toplam Stres Puant (TSP), Sosyal Destek Arama (SDA), Problem Çözme (PÇ), Kaçmma (K), Yönetici (Y), Öğrenci (Ö), Eğitim (E), Müfredat (M), Saygm/tk (SYG), İş Arkadaşt (İA), Veli 

(V), Toplumun Baktşt (TB), Sistem (STM), Yaş (YŞ), Çocuk saytst (ÇS), Stntf Mevcudu (SM), Ek Ders Saati (ED), Hizmet Süresi (HS) değişkenleri arasmdaki ilişkiler 

TSP SDA PÇ K y ö E M SYG İA V TB STM YŞ ÇS SM ED HS 

TSP 1 .92** .12 .03 .58** .51 ** .48** .73** .69** .61 ** .52** .59** .31 ** -.05 -.07 -.ı5 -.11 -.09 

SDA 1 .09 -.07 .68** .35** .42** .51 ** .63** .58** .44** .47** .27* -.08 -.09 -.09 -.17 -.13 

PÇ 1 -.05 .07 .15 .10 .16 .16 -.09 .04 .05 .03 .01 -.11 .02 .ll -.05 

K ı .15 -.ıo -.oı -.17 -.02 .11 -.02 .12 -.11 .06 -.06 .14 .07 .14 

y ı -.05 .18 .19 .26* .38** .26* .26** .o .17 .17 -.ı4 -.07 .14 

ö 1 .01 .59** .36** .ı7 .26* .32** .ı8* -.11 -.04 -.17 .02 -.09 

E ı .36** .17 .ı7 .24 .05 .34** .25* .ı o .25* -.03 .ı6 

M ı .42** .35** .28 .36** .24* -.10 -.25* -.05 -.02 -.ı6 

SYG 1 .37** .19 .41 ** .08 -.25* -.28* -.12 -.10 -.28* 

İA ı .21 .25* .18 -.ı4 -.ıo -.24* -.ı2 -.09 

V 1 .44** .13 .08 .10 -.07 -.06 .05 

TB ı -.07 -.29* -.ı4 -.ı8 -.ı4 -.26* 

STM 1 -.oı .06 -.12 .13 -.06 

YŞ 1 .54** .30** .16 .91 ** 

çs 1 .03 -.05 .57** 

SM ı -.06 .27* 

ED 1 .11 

HS 

* p<.05 **p<.01 
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Çizelge 4. 

Kadm s1mf öğretmenlerinin Sosyal Destek Arama (SDA), Problem Çözme (PÇ), KaÇJnma (K), Yönetici (Y), 

Öğrenci (Ö), Eğitim (E), Müfredat (M), Saygm/ik (SYG), İş Arkadaş! (İA), Veli (V), Toplumun BakiŞI (TB), 

Sistem (STM) alt ölçeklerinden aldik/an puanlarm sosyo-ekonomik düzeylere göre ortalama ve standart 

sapmalan 

X ss F p X ss F p 

Düşük 31,94 6,36 Düşük 10,45 2,66 

Orta 31,70 6,23 Orta 11,16 2,72 

SDA .40 .67 M 1.72 .18 

Yüksek 33,03 5,83 Yüksek 9,90 2,60 

Toplam 32,21 6,12 Toplam 10,51 2,68 

Düşük 26,91 4,10 Düşük 14,48 2,98 

Orta 28,71 3,28 Orta 14,16 2,96 
PÇ 3.51 .03 s .16 .85 

Yüksek 26,20 4,06 Yüksek 14,03 3,87 

Toplam 27,28 3,93 Toplam 14,23 3,25 

Düşük 20,70 4,40 Düşük 10,76 3,17 

Orta 20,12 3,77 Orta 10,06 2,48 
K .38 .69 İA .50 .61 

Yüksek 21,00 3,88 Yüksek 10,57 2,79 

Toplam 20,62 4,00 Toplam 10,47 2,82 

Düşük 12,27 5,43 Düşük 6,12 1,87 

Orta 12,64 4,63 Orta 6,12 1,06 
y 3.61 .03 V .63 .53 

Yüksek 15,47 5,18 Yüksek 6,50 1,46 

Toplam 13,41 5,23 Toplam 6,24 1,50 

Düşük 10,21 2,81 Düşük 11,27 2,79 

Orta 9,93 2,02 Orta 11,09 2,20 
ö .12 .86 TB .64 .53 

Yüksek 10,03 1,80 Yüksek 11,80 2,56 

Toplam 10,06 2,25 Toplam 11,38 2,52 

Düşük 8,76 2,48 Düşük 5,21 1,47 

Orta 8,74 2,31 Orta 4,87 1,38 

E .24 .79 STM .65 .52 
Yüksek 8,37 2,76 Yüksek 5,27 1,55 

Toplam 8,62 2,50 Toplam 5,11 1,46 
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Tartışma 

Günlük yaşamın pek çok alanında yaygın bir tepkisel süreç olan stres, özellikle iş yaşamında 

önemini derinden hissettirmekte ve çalışanların iş doyurnlarını büyük ölçüde etkileyerek 

tükenmişliğe kadar varan olumsuz sonuçlarıyla çeşitli başa çıkma stratejilerinin kullanılmasını 

gerekli hale getirmektedir. Özellikle öğretmenlik mesleği, stres etmenlerinin oldukça çeşitli olduğu 

ve başa çıkma gereksiniminin yoğun olarak duyulduğu iş alanları arasında önde gelmektedir. 

Ülkemizde okul çağındaki çocukların büyük bölümünün formel eğitim temellerinin devlet okullarında 

ve ilk öğretim düzeyinde atıldığı düşünüldüğünde de sınıf öğretmenleri, stres etmenleri ve başa 

çıkma stratejilerinin incelenmesi bakımından önemli bir sorun alanı haline gelmektedir. Bu 

vurgudan hareketle yürütülen söz konusu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin iş ortamlarında 

yaşadıkları stres kaynakları ve stresle başa çıkma stratejilerinin çeşitli demografik değişkenler 

açısından sınanması amaçlanmış ve bulgular, daha önce yapılan çalışmalar ışığında tartışılmıştır. 

İstanbul ve Ankara illerinde çeşitli sosyo-ekonomik düzeylerden öğrencilerin okumakta olduğu 

devlet okullarında yürütülen bu çalışmada ölçme araçları üzerinde yapılan analizler doğrultusunda 

örnekiemi oluşturan sınıf öğretmenlerinin, algıladıkları mesleğe özgü stres etmenleri ve 

başvurdukları başa çıkma stratejileri açısından bir takım tutarlı eğilimiere sahip oldukları 

gözlenmiştir. Buna göre öğretmenierin yaşadıkları iş stresi başta saygınlık, toplumun bakışı, 

yönetici ve iş arkadaşlarından kaynaklanan stres etmenleri olmak üzere müfredat, eğitim, öğrenci, 

sistem ve veliden kaynaklanan nedenlerle ilişkili olarak bulunmuştur. Bu etmenlerden yaşadığı stres 

arttıkça da sosyal destek ve kaçınma stratejilerine başvurma olasılıkları artmakta, problem çözme 

stratejisini ise anlamlı düzeylerde kullanmamaktadırlar. Özellikle sosyal destek arama stratejisi tüm 

stres etmenleriyle oldukça yüksek ilişki göstermiş ve algılanan stres düzeyi arttıkça sosyal desteğe 

başvurma eğiliminin güçlendiği gözlenmiştir. Kaçınma stratejisi ise yönetici ve iş arkadaşlarından 

kaynaklanan stresle ilişki olarak ortaya çıkmış, bu nedenlerden duyulan stres düzeyi arttıkça 

öğretmenler; aklını sorundan uzaklaştırma, insanlardan daha uzak durma, yalnız olmayı tercih 

etme biçiminde kendini gösteren başa çıkma eğilimleri benimsemiştir. 

Bu çalışmada ölçme araçlarında ölçülen stres etmenlerinin aralarında gösterdiği anlamlı ilişkiler 

ve bulguların literatürle olan uyumu dikkate alındığında söz konusu örneklem açısından önemli 

bulgulara ulaşıldığı söylenebilmektedir. Literatürde sınıf öğretmenlerinde güçlü bir stres kaynağı 

olarak vurgulanan sosyal desteğin yetersizliği; yönetici boyutunda Dick ve Wagner'ın (2001) ile 

Griffth ve arkadaşlarının (1999), iş arkadaşları boyutunda Leung ve Lee'nin (2007) ve toplumun 

bakışı boyutunda yine Dick ve Wagner'ın bulgularıyla tutarlılık göstermiş ve bunlar, söz konusu 

örneklernde en çok maruz kalınan ilk dört etmen arasında yer almıştır. Ayrıca bu boyutların her 

birinin ayrı ayrı sosyal destek arama stratejisiyle oldukça güçlü ilişki göstermesi, bu bulguya yönelik 

beklentileri doğrulamış ve bu etmenlerden kaynaklanan stres arttıkça sosyal desteğe başvurma 

stratejisinin de arttığı gözlenmiştir. Böylece öğretmenlerin; iş ortamları kaynaklı bir stres 

yaşadıklarında arkadaşları, akrabaları veya bir uzmana başvurma yoluyla stresin verdiği rahatsız 

edici durumdan kurtulmaya çalıştığı söylenebilir. 

Batıgün ve Şahin (2006) tarafından olumsuz stres karşısında etkili bir yöntem olarak ifade edilen 

sosyal destek arama, bu yönüyle sınıf öğretmenlerinde önemli bir başa çıkma stratejisidir. Ancak 

diğer bir strateji olarak belirli stres etmenleri karşısında stresin arttıkça kaçınma stratejisine 

başvurmanın da artması ve başka bir etkili strateji olarak ifade ftdilen problem çözme stratejisinin 
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anlamlı düzeylerde kullanılmaması, sosyal destek arama stratejisinin tercih edilmesiyle 

çelişmektedir. Özellikle, yönetici ve iş arkadaşları gibi, öğretmenin iş çevresinde sosyal anlamda 

başlıca öneme sahip çalışanlardan kaynaklanan stres yaşantılarında kaçınma stratejisinin güçlü bir 

şekilde kullanılması, iş stresi açısından olumsuz bir strateji gibi görünmekle beraber ast-üst 

ilişkisinin doğasından ve yıkıcı sonuçlar değurabilecek çatışmalardan uzak durma bilincinden 

kaynaklanması olasıdır. Bununla birlikte Griffth ve arkadaşlarının (1999) da ifade ettiği gibi daha 

fazla televizyon izleme, kendini çeşitli spor vb. aktivitelere adama, iyi günler için hayal kurma veya 

daha fazla uyuma biçimindeki bu kaçınma eğilimlerinden; geçici bir strateji olarak söz etmek de 

mümkündür. 

Çalışmada demografik değişkenierin algılanan genel stres düzeyi ve kullanılan başa çıkma 

stratejileriyle ilişkili olacağı beklentisi ise yeteri düzeyde desteklenmemiştir. Bulgular yaş, hizmet 

süresi, çocuk sayısı, sınıf mevcudu, haftada verilen ek ders saatinin; tüm mesleki etmenlerden 

algılanan toplam stres puanı ve her bir başa çıkma stratejisi toplam puanlarıyla ilişkili olmadığını 

göstermiş; cinsiyet ve görev yapmakta olunan okul öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeylerine 

ilişkin ise beklenildiğinin aksine gruplar arasında herhangi bir fark gözlenmemiştir. Buna karşın bazı 

stres etmenleri ile yaş, çocuk sayısı ve sınıf mevcudu arasında bir takım ilişkilerden söz etmek de 

mümkündür. Örneğin; yaş arttıkça yöneticiden duyulan stres artmakta, çocuk sayısı daha az 

olanlarda müfredat ve saygınlıktan kaynaklanan stres daha fazla olmakta, görev aldığı sınıfın 

öğrenci sayısı daha az olan öğretmenlerde ise iş arkadaşından kaynaklanan stres düzeyinde artış 

olmaktadır. Bu sonuçlar, genel olarak bakıldığında devlet okullarında görev alan her yaş, cinsiyet, 

sosyal çevre, medeni durum ve iş deneyiminden olan sınıf öğretmenlerinin birbirlerine yakın 

düzeylerde strese maruz kaldığını göstermektedir. 

Sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları stres düzeyi ve kullandıkları başa çıkma stratejilerin demografik 

değişkenlere göre inceleyen çalışmalarda genel olarak cinsiyet, yaş, medeni durum, sınıf mevcudu 

(Griffth ve ark., 1999; Antoniou ve ark, 2006) ve hizmet süresi (Bulut, 2005) ile ilgili anlamlı 

farklar bulmuş olmakla birlikte bu sonuçlar çalışmadan çalışmaya değişmiş; bir çalışmada anlamlı 

fark gösteren değişken diğerinde göstermemiştir. Bundan hareketle kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı 

hangi etmenlerden etkilendiğinin ve bunların demografik değişkenlerle ilişkisinin ortaya 

konulmasının daha nitelikli sonuçlar verdiği söylenebilir. Yani algılanan stres düzeyi açısından fark 

olmaması kadınlar ve erkeklerin stres örüntülerinin benzer olduğuna işaret etmemektedir. Nitekim 

yapılan çalışmada da veri dosyaları kadın ve erkek veri setleri halinde ikiye bölünmüş ve bu 

beklentileri doğrulayacak anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

Bulgulara göre kadınların yaşadığı iş stresi sırasıyla daha çok saygınlık, yönetici, toplumun bakışı 

ve iş arkadaşlarıyla; erkeklerin yaşadığı stres ise müfredat, saygınlık ve iş arkadaşlarıyla ilişkilidir. 

Bu bulgular Önsan'ın (1996) kadınların toplumun bakışından kaynaklanan durumları erkeklerden 

daha stres verici bulduğu ve Antoniou ve arkadaşlarının (2006) kadınların en çok öğrenciler ve iş 

arkadaşlarıyla etkileşimden kaynaklanarak stres yaşadığı bulgularıyla tutarlıdır. Ayrıca çalışmada 

kadın öğretmenlerde sınıf mevcudu arttıkça öğrenciden kaynaklanan stresin arttığı ve çocuk sayısı 

daha az olan öğretmenierin saygınlık ve veli stresini daha çok yaşadığı da gözlenmiştir. Erkek 

öğretmenlerde ise sınıf mevcudu arttıkça eğitimden kaynaklanan stres artmakta, iş arkadaşından 

kaynaklanan stres ise azalmaktadır. Ayrıca yaş, hizmet süresi ve çocuk sayısı daha az olan 

öğretmenler saygınlıktan dolayı daha fazla stres duymuşlar ve daha genç ve daha deneyimsiz olan 

erkek öğretmenler, toplumun bakışından dolayı daha fazla stres duymuşlardır. Sosyal destek arama 
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ve kaçınma stratejileri ise hem erkek hem de kadın öğretmenlerde ayrı ayrı, stres arttıkça 

başvurulan en yaygın stratejiler olarak gözlenmiştir. Kadın ve erkek öğretmenierin algıladıkları 

stres etmenleri ve stresle başa çıkma stratejileri sosyo-ekonomik düzeyleri açısından 

karşılaştırıldığında ise kadın öğretmenlerde anlamlı farklar bulunmuştur. Buna göre öğrencileri orta 

sosyo-ekonomik düzeyden olan kadın öğretmenler yüksek olanlardan daha çok problem çözme 

stratejisine başvurmakta ve öğrencileri yüksek sosyo-ekonomik düzeyden olan kadın öğretmenler 

düşük olanlardan daha fazla yönetici kaynaklı stres yaşamaktadırlar. 

Genel olarak stres düzeyleri ile algılanan stres etmenleri arasındaki ilişkiye bakıldığında en çok 

saygınlık, toplumun bakışı ve yönetici kaynaklı stres duyulması; öğrenci kaynaklı stresin ise daha 

az düzeylerde yaşanması yabancı literatürle çelişen bir sonuçtur. Öğretmenler üzerinde yürütülen 

bir çok çalışma öğrencilerle etkileşim, öğrencilerin gelişimi (Antoniou ve ark., 2006), sınıf gürültüsü 

(Rolf ve Ulrich, 2001) ve yaramaz öğrenciler (Yoon, 2002; Antoniou ve ark. 2006) kaynaklı stresin 

stres düzeyindeki başat önemini vurgulamış; öğrencilerin rahatsız edici davranışları, ders çalışma 

alışkanlığının olmaması ve kopya çekmesi gibi stres yaratıcı durumların öğretmen stresine 

katkısının da ölçüldüğü bu araştırmada ise bu etmen son sıralarda yer almıştır. Bu sonuç 

öğrenciden yaşanan stresin öğretmenin kişilik özellikleri, denetim odağı ve öğrencilerin sosyal ve 

bilişsel gelişimi gibi etmenlerle birlikte incelenmesi gereğini gösterebilmektir. Ayrıca sınıf 

öğretmenlerinin branş öğretmenleriyle karşılaştırıldığında ergenliğe henüz girmemiş öğrencilerle 

ilişkide olmaları da öğrencilerinin özellikle gelişim kaynaklı davranış problemlerine yüksek düzeyde 

maruz kalmadıklarını düşündürebilir. 

Sınıf öğretmenlerinde yaşanan iş stresiyle yüksek ilişki gösteren saygınlık ve toplumun bakışı 

etmenlerinin beraberinde getirdiği stresin, benlik saygısında azalma ve düşük kendilik yeterliği 

algısına yol açabilmesi olasılığı öğretmenierin iş dayumları ve verimlilikleri karşında önemli bir 

tehdittir. Öğrencinin başarısızlığından öğretmenin sorumlu tutulması, velilerin her şeyi 

öğretmenden beklernesi ve öğretmenlik mesleğinin eski saygınlığının kalmaması ile ilgili duyulan 

rahatsızlık bu sonuçlara ortam hazırlayan önemli sorunlar arasında gelmektedir. Bu türden bir 

sosyal destek yetersizliğinin algılanışı öğretmenlerde mücadeleyi bırakma biçiminde başa çıkma 

yollarının kullanılmasına neden olabilmektedir (Grifft ve ark., 1999). Aynı zamanda algılanan bu 

stres etmenleri öğretmeni stresle başa çıkmada problem odaklı bir yaklaşım benimsernesinde pasif 

bırakmaktadır ve bu çalışmada problem çözme stratejisinin düşük kullanıldığının bulunması da bu 

fikri destekler görünmektedir. Bulut'un (2005) ilköğretim öğretmenleri örnekleminde yürüttüğü 

çalışması da mesleklerinin toplum içinde hak ettiği yerde bulunmadığını düşünen öğretmenierin 

stresle başa çıkmada, hak ettiği yerde olduğunu düşünenlerden daha az kendine güvenli yaklaşımı 

benimsediklerini göstermiştir. 

Öğretmenierin algıladıkları toplumsal destek yetersizliği; yasal mekanizmalar tarafından bir 

takım sosyal hakları geliştirilmesi ile öğretmeniere mesleki ilerleme ve kariyer gelişimi olanaklarının 

sunulmasını (Conley, Bas ve Brandon, 1997) gerekli hale getirebilir. Ayrıca yöneticiden 

kaynaklanan stresin önüne geçilmesinde de otoritenin hiyerarşisinin öğretmenlerde stres yaratıcı 

düzeyde baskı unsuru olmayacak biçimde düzenlenmesi, yöneticilerin öğretmenlerle daha ılımlı, 

güvene dayalı, eşitlikçi ve öğretmenierin özel sorunlarına karşı duyarlı bir tutum benimsernesi 

önemlidir. Bu noktada yönetici-öğretmen iletişimini düzenlernede hizmet içi eğitimler geliştirilmeli, 

öğretmeniere stres başa çıkmada nitelikli bir danışmanlık hizmeti sunulmalıdır. Katılımcılarla iletişim 

sırasında okullarda danışmanlık birimlerinin öğretmen ihtiyaçlarını karşılama yetersiz kaldığı 
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yönündeki ifadeler de dikkate alındığında daha sistemli eğitim programlarının gerekli olduğu 

düşünülebilir. Ülkemizde devlet okullarında yaygın olmayan bu uygulama yurt dışında başarılı 

sonuçlar vermiş ve öğretmenierin stresle daha mantıklı ve problem odaklı baş etmelerini amaçlayan 

eğitim programları, öğretmenierin stresini azaltmada başarılı olmuştur (Nucci, 2002). 

Bu araştırmanın, iş stresi ölçme aracının öğretmenler için geliştirilmiş olması ve başa çıkma 

stratejileri aracının öğretmen örnekleminde geçerlik ve güvenilirliğinin olması açısından nitelikli bir 

yönteme dayanarak gerçekleştirildiği ifade edilebilir. Ancak örneklemin daha sistematik olarak 

belirlenmesi gereği ve öğretmenierin uygulama için yeterli zamanı ayıramayışı araştırmavı 

zayıflatan unsurlar olmuş ve veri toplamada bir takım güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bununla birlikte 

sınıf öğretmenlerinin görev yapmakta oldukları okul öğrencilerinin sosyo-ekonomik düzeylerinin 

algılanan iş stresiyle ilişkisinin İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerle sınırlı tutulmayarak daha 

geniş ve çeşitli bir örneklernde çalışılmasının, öğretmenin algıladığı stres etmenleri ve stres 

düzeyleri açısından daha anlamlı sonuçlar verebileceği düşünülmektedir. Ayrıca araştırmada 

kurulan ilişkilerin Türk örnekleminde yapılacak çeşitli araştırmalarda kendilik yeterliği, benlik 

saygısı, denetim odağı, tükenmişlik, bireyci-toplulukçu değerlerle ilişkisi gibi değişkenlerle birlikte 

incelenmesi daha nitelikli sonuçlara ulaşabilmeye olanak verecek ve yerel kaynaklarda literatüre 

önemli katkılar sağlayacaktır. 
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Şizofreni Hastalarmm Yakmlarmda Duygu Dışavurumu: Duygu 

Dışavurum Düzeyinin Relaps ve Kültürel Farklllikiar ile ilişkisi 

Sevginar VATAN* 

Bu gözden geçirme makalesinde; şizofreni hastalığında ailenin rolünü ortaya koyan görgül 

çalışmalar gözden geçirilirken, 60'1ardan sonra ortaya konan duygu dışavurumu kavramı 

incelenmektedir. Bununla birlikte duygu dışavurum düzeyini etkileyen değişkenler içerisinde 

sosyo-ekonomik durum, ülkenin gelişmişlik düzeyi, kültürel farklılıklar, hastanın özellikleri, hasta 

yakınlarının kişilik özellikleri gibi değişkenlere değinilmiştir. Hasta yakınlarının hastalığa dair 

yüklemelerinin kültürel farklılık gösterdiği ve duygu dışavurum düzeyinin belirleyicisi olduğu 

belirtilmektedir. Yüksek duygu dışavurumu hastalığın gidişi ve relapslarla birçok kültürde ilişkili 

olmakla beraber, yüksek duygu dışavurumuna sahip aile oranları kültürden kültüre değişim 

göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Şizofreni, Duygu dışavurumu, Relaps, Kültürel farklılıklar 

Şizofreni, duygu, düşünce ve davranışlarda temel bazı bozuklar ile kendini gösteren kronik bir 

rahatsızlıktır. Kişinin sanrı ve varsanrılarla insanlardan ve gerçeklikten uzaklaşması uygunsuz ya da donuk 

duygulanımın varlığı, rahatsızlığın kronik olması ve çok sayıda relaps (ataklarda yinelemenin olması) hem 

kişinin kendisine hem de çevresine ağır yükler (burden) getirmekle birlikte (Gülseren, 2002) sağlık 

sisteminde de iş yükünü oldukça artırmaktadır. Bu nedenle hastalığın sebeplerinin ve sürdürücü 

faktörlerinin anlaşılması oldukça önemlidir. Şizofreninin etiyolojisi ile ilgili çalışmalarda biyolojik etkenler 

içerisinde en çok kalıtsal faktörlere ve beyindeki bazı hasariara vurgu yapılmaktadır. Stres-Yatkınlık 

Modelinin ortaya çıkmasıyla psikolojik etkeniere de gerekli önem verilmeye başlanmıştır ancak 

literatürdeki veriler psikolojik etkenierin rahatsızlığın ortaya çıkmasından ziyade sürmesinde ve tekrar 

başlamasında önemli rol aldığı yönündedir (Hooley ve Gotlib, 2000). Psikolojik etkenler içerisinde genel 

yaşam stresörleri vurgulanmaktadır. En çok vurgu yapılan iki stresör, sosyal sınıf ve ailedir. 

Sosyal sınıf açısından, düşük sosyal sınıfta şizofreninin daha yaygın olduğu belirtilmekte ve bu bulgu 

ile ilgili sosyojenik hipotez ve sosyal eleme kuramı olmak üzere iki kuram bulunmaktadır (Davison ve 

Neale, 1997). Sosyojenik hipoteze göre düşük sosyal sınıfta bulunmak, düşük eğitim düzeyi, fırsat ve 

ödüllerin az olması, kişinin ait olduğu sosyal sınıftan dolayı başkaları tarafından aşağılanması veya 

hamilelikteki kötü beslenme gibi sebepler şizofreni geliştirmek için risk faktörleri oluşturur. Buna karşıt bir 

görüşe sahip olan sosyal eleme kuramına göre ise kişinin şizofreni semptomlarından sonra güdüsel ve 

bilişsel sorunları sebebiyle var olan sosyal sınıfını koruyamadığı, para kazanamadığı ya da sosyal 

baskılardan kurtulmak için farklı, daha fakir bölgelere taşındığını ifade edilmektedir (Davison ve Neale, 

1997). Her bir bakış açısını destekleyen görgül çalışmalar olduğu gibi karşıt olan çalışmalar da vardır. 

Nedensellik kesin olarak bilinmemekle birlikte sosyal sınıf ve şizofreni arasında bir ilişkinin varlığından söz 

edilebilir. 

Önceki yıllarda şizofreni aile içerisinde var olan bir disfonksiyona psikopatolojik cevap olarak 

görülmekteydi (Berksun, 1992). Soğuk, baskıcı, reddedici, aşırı koruyucu, fedakar, duyarsız, katı ve 

ahlaki değerlere aşırı bağlı ve yakınlıktan korkan annelerin (Akt. Davison ve Neale, 1997) ve güvensiz, 

* Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 
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narsist ve paranoid babaların (Özden, 1995) çocuklarında şizofreni görülmesine sebep oldukları iddia 

edilmekteydi. Ailenin etkisini değerlendiren çalışmalar bu özellikler ile şizofreni arasında birebir ilişkiyi 

desteklememektedir. Ancak görgül çalışmalarda çeşitli aile yapılarının, iletişim ve etkileşim çeşitlerinin 

şizofreni ile olan ilişkilerini ortaya koymaktadır. Aile içi çatışmaların ve belirsiz iletişimin şizofreni ile ilişkili 

olduklarını vurgulamaktadır (Wynne ve Singer, 1963). 1970'1i yıllardan sonra sözü edilen özelliklerin 

sadece şizofreni hastalığına sahip kişilerin ailelerine özgü olmadığı ifade edilmeye başlanmıştır. Dolayısı ile 

bu yıllardan sonra ailenin etiyolojiye etkisinden ziyade şizofreninin gidişine, sürmesine olan etkileri 

üzerine yoğunlaşılmıştır. 

Stres-Yatkınlık Modeli'nin de belirttiği gibi şizofreni öncelikle biyolojik-organik temele dayanmaktadır, 

ancak psikososyal stresörler şizofreninin ortaya çıkmasında katalizör rolüne sahiptirler ve en önemli 

etkileri rahatsızlığın sürdürülmesinde ve relapslarda kendini göstermektedir (Malla, 1990). Brown ve 

arkadaşları (1972) hastaneden taburcu olan, bakım kurumlarına veya ailelerinin yanına dönen hastaların, 

pansiyon ya da kardeşlerinin yanına dönen hastalardan hastalık seyrinin daha kötü olduğunu ve daha 

fazla sayıda relapsa sahip olduklarını belirtmiştir. Ayrıca ailelerinin yanına dönen hastaların aile üyeleri ile 

yüz yüze ilişkide bulundukları sürenin de hastalığın gidişinde önemli bir etken olduğu belirtilmiştir. Birlikte 

geçirilen sürenin artması ile doğru orantılı olarak hastalığın kötüye gitme riski de o oran da artmaktadır. 

Brown ve arkadaşlarına (1972) göre aile içinde yüksek oranda eleştiri, düşmanlık ve aşırı ilgi, koruma, 

kollamanın olduğu çevrede yaşayan hastalar bu özelliklerin yüksek olmadığı aileler içerisinde yaşayan 

hastalara göre daha fazla sayıda relaps sergilemektedir. 

Duygu Dışavurumu Kavramı ve Tarihçesi 

"Duygu Dışavurumu" kavramı Brown'un çalışmalarından yola çıkılarak önceleri sadece şizofreni 

hastalarını içine alan bir boyutta tanımlanmıştır. Brown ve arkadaşları (1972) evdeki hasta hakkında 

eleştiride bulunulup bulunulmaması, hastaya karşı düşmanlığın varlığı ya da yokluğu, aile üyelerinin 

doyumsuzluk sergileyip sergilemesi, hastaya karşı yakınlık, sıcak gösterilip gösterilmemesi, hasta 

yakınlarının hastayla ilişkilerinde aşırı ilgi, koruyuculuk, kollayıcılık, müdahalecilik gösterip 

göstermemeleri, aşırı fedakarlıkla paralel olarak kendi iç dünyalarını hastanınkinden ayırıp 

ayıramamalarının hastalığın gidişi ile yakından ilişkili olduğunu tanımlamıştır. Brown'un belirttiği bu 

özellikler 1976 yılında Vaughn ve Leff tarafından "duygu dışa vurumu" olarak adlandırılmıştır. "Duygu 

Dışavurumu" kavramı genel anlamı ile; şizofreni rahatsızlığına sahip kişilerin ailelerinin, akrabalarının 

veya yakın çevrelerinin ifade ettikleri ya da dışa vurdukları belirli tutum ve davranışlar olarak 

belirtilmektedir (Erbinç ve ark. 2001). Şizofreninin de içinde bulunduğu birçok ruh sağlığı bozukluğunda 

aile işlevleri, ailesel özellikler, ailenin hastayla ve hastanın aile ile iletişimi, var olan somut sosyal destek 

ve algılanan sosyal destek, duygu dışavurumu kavramı ile yakından ilişkili olmakla beraber bu kavram 

hastaların yakınlarından özellikle birincil bakım veren kişi tarafından eleştiricilik (criticism), düşmanlık 

(hostility), aşırı ilgi-müdahale etme, koruyuculuk, kollayıcılık (over involvement) ve sıcaklık (warmth) 

olmak üzere 4 bileşenden oluştuğu belirtilmektedir (Vaughn ve Leff, 1976). Bu 4 boyuttan özellikle ilk 

üçünün relapslarla ve hastalığın kötüye gidişi ile yakından ilişkili olduğu ifade edilmektedir. 

Eleştirici/ik 

Şizofreni hastasına karşı sergilenen eleştirel tutumların bir bileşimidir. Eleştirel aile ortamında hastanın 

onaylanmaması, beğenilmemesi, hoşnutsuzlukla karşılaşması (Kavanagh, 1992) ve davranışlarının diğer 

aile üyeleri tarafından sevimsiz bulunması, hoş görülmeme'si (Kuipers, 1991) söz konusudur. Eleştirici 

ailelerde kişi hastalığın bizzat sebebi görülmektedir. Ayrıca hastalığın motivasyonsuzluk, yorgunluk ve 
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dalgınlık gibi negatif semptomlarından dolayı suçlanmaktadır. Sözü edilen semptomlarından dolayı değil 

kendi kişisel özelliklerinden dolayı bazı davranışlarda bulunduğu için eleştirilmektedir. Örneğin erken 

uyanamamasının sebebi bazı ailelerde hastalığın sonucu olarak doğal görülürken bazı ailelerde eleştiri 

konusu olmaktadır. Hasta yakını eleştirici sözler kullanmasa bile, sözcüklerin niteliği ve hasta yakının 

hasta ile ilgili konuşmalarındaki ses tonu bu boyutun değerlendirilmesinde oldukça önemlidir. 

Düşmanlik 

Ailenin şizofren hastaya karşı düşmanca davranışlarının bir bütünüdür. Bu tutuma sahip ailelerde 

hastalığın kişinin kontrolünde olduğuna dair bir inanç söz konusudur ve dolayısı ile kişi hastalığından 

dolayı suçlanmaktadır (Brewin ve ark. 1991). Aile kişinin iyileşmeyi seçmediğinden dolayı bencillikle 

suçlamaktadır. Bu tür bir tutuma sahip ailelerde problem çözme süreçlerinin zorlu ve karmaşık olduğu 

belirtilmektedir. Söz konusu süreçlerde ve genelde hasta reddedilmekte, suçlanmakta ve yaygın bir 

şekilde eleştirilmektedir (Kavanagh, 1992). Var olan eleştiriler eleştiricilik kavramındakinden/boyutundan 

daha genellenmiş ve hastanın kişiliğine yöneliktir (Hooley, 1985). 

Aşm İlgi-Müdahale Etme/ Koruyuculuk/ KoffayJcJIJk 

Bu boyut, aşırı koruyucu, kollayıcı davranışları ve kendini feda edercesine hasta ile ilgilenmeyi 

kapsamaktadır. Bu tutuma sahip aileler hasta için sürekli ve aşırı bir endişe içerisindedirler. Hasta 

yakınları hastanın korunmaya muhtaç olduğunu düşündükleri için onun her işini kontrol eder veya 

üstelenirler, hastanın görevlerini onun yerine gerçekleştirirler (Brown ve ark. 1972). Hastanın korunmaya 

muhtaç olduğu inancından dolayı aşırı müdahale ve kısıtlayıcılık söz konusudur (Peterson ve Docherty, 

2004). 

SJcakl!k 

Aile üyelerinin hastaya gösterdikleri kabullenici, onaylayıcı, sevgi içeren, anlayışlı ve olumlu duyguları 

içermektedir. Aile içerisindeki sıcaklık oranı aşırı ilgi-müdahale etme koruyuculuk, kollayıcılık oranı ile 

pozitif, eleştiricilik oranı ile negatif ilişkili bulunmasından dolayı, sıcaklık "duygu dişavurumu" kavramının 

oldukça karmaşık olan bir bileşenidir (Brown ve ark., 1972). Brown ve arkadaşlarına (1972) göre aşırı 

ilgi-müdahale, koruyuculuk, kollayıcılık hastalığın kötüye gitmesi ile ilişkiliyken sıcaklık hastalığın iyiye 

gitmesi ile ilişkilidir. Aşırı ilgi, koruyuculuk, kollayıcılık sıcaklık ile paralellik gösterirken yüksek duygu 

dışavurumu kavramı içerisinde yer alması ve relapsın yordayıcısı olması kavram karmaşasına ve tezat 

sonuçlara yol açmaktadır. Bu sebepledir ki sıcaklık kavramı duygu dışavurumu indekinde fazla yer 

almamaktadır. 

DD'nin Ölçümü 

Hasta yakınlarının hastaya karşı olan tutumlarının ve aile içi ilişkilerin belirlenebilmesi amacıyla yarı 

yapılandırılmış araç ve yapılandırılmış ölçekler geliştirilmiştir. Duygu dışavurumunu ölçmek amacı ile 

Brown ve Rutter 1966 yılında Camberwell Aile Görüşme aracını (Camberwell Family Interview) 

geliştirmişlerdir. Camberwell Aile Görüşme (CAG) aracı yarı yapılandırılmış bu konuda eğitimli ve 

deneyimli bir kişi tarafından yapılan, yaklaşık 3 saat süren bir aile görüşmesidir. Görüşme sırasında hasta 

yakını ile (birinci! bakım veren kişi) en son atağın ne zaman ve nasıl olduğu ve bu atağın aileyi nasıl 

etkilediği konuşulur ve tüm bu süreç teyp kaydına alınır. Daha sonra bu konuda eğitimli ve deneyimli iki 

kişi tarafından teyp kaydı aracılıyla hasta yakının hasta hakkındaki tutumları, sözleri ve sözel olmayan 

(ses tonu vb.) ifadeleri puanlanır. 1976 yılında Vaughn ve Leff tarafından CAG çok uzun olması sebebiyle 

yeniden yapılandırılarak 1.5 saate indirilmiştir. 
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Beş Dakikalık Konuşma Örneği'nde (BDKÖ) ise hasta yakının hasta hakkında 5 dakika konuşması 

istenmekte ve bu konuşma teyp kaydına alınmaktadır (Jackson, 1990). BDKÖ'i CAG ile paralel sonuçlar 

vermektedir (Magana ve ark. 1986). Diğer bir yarı yapılandırılmış araç ise, hasta ve yakınından belirli bir 

konunun tartışılmasının istendiği ve kayda alındığı görüşmedir (Strachan ve ark. 1989). Daha sonra 

kayıtlar araştırmacılar tarafından değerlendirilir. 

Yarı yapılandırılmış araçlarda kayıt içerisinde sergilenen davranışların ev içerisinde de sergilendiğine 

dair bir veri olmadığı gibi araştırmacı tarafından olumsuz değerlendirilen tutumların hasta tarafından 

negatif algılanıp algılanmadığına ilişkin bir kesinlik söz konusu değildir. Dolayısı ile daha objectif verilere 

ulaşmak adına hastalar tarafından doldurulan ölçekler geliştirilmiştir. Var olan ölçekler içerisinde en sık 

kullanılanı Cole ve Kazarian tarafından 1988 yılında geliştirilen Duygu Dışavurumu Düzeyi Ölçeğidir ( 

Level of Expressed Emotion). 

Yüksek DO 

Teyp kayıtları dikkatlice izlenerek, aile içerisindeki duygu dışavurumunun düzeyi analiz edilmektedir. 

Hasta yakınları tarafından hastaya karşı eleştirinin, düşmanlığın, aşırı koruyuculuk ve kollayıcılığın yüksek 

ancak sıcaklığın az olduğu durumlar yüksek duygu dışa vurumu olarak tanımlanmakta ve 

değerlendirilmektedir. Eleştirinin ve düşmanlığın fazla olduğu ailelerde aile yakınları hastaya yardım 

etmenin ve onun olumsuz davranışlarını düzeltmenin tek yolunun eleştiri olduğuna inanmaktadırlar ancak 

bu durum hastalığın daha da kötüye gitmesine sebep olmaktadır (Wendel ve ark., 2000). Eleştiri ve 

düşmanlıktan içerik olarak farklı olmakla birlikte aşırı ilgi-müdahale etme, koruyuculuk ve kollayıcılık 

düzeyinin de fazla olması yüksek duygu dışa vurumu olarak değerlendirilmektedir. Eleştiricilikte olduğu 

gibi aşırı ilgi-müdahale etme, koruyuculuk, kollayıcılıkta da hastanın davranışiarına iyi niyetle de olsa 

hasta yakını tarafından müdahale söz konusudur (Weisman ve ark., 1998). Aileleri ile yaşayan şizofreni 

hastaları ile yapılan bir çalışmada ailelerini aşırı koruyucu ve az ilgili olarak değerlendiren hastaların 

semptomlar ile ilgili olarak çok daha zor dönemler geçirdikleri belirtilmiştir (Cutting ve Docherty, 2000). 

Düşük DO 

Düşük duygu dışavurumu gösteren aileler eleştiricilik konusunda çok daha dikkatli ve bu 

davranışlardan uzak durma gayreti içerisindedirler. Hastalığın, hastanın kontrolünde olmadığı bilinci ile 

hastanın olumsuz davranışlarını eleştirrnek yerine tüm bunları hastalığın olağan sonuçları olarak 

benimsemektedirler (Wendel ve ark., 2000). Semptomlar hastanın kişiliğinden ziyade, hastalığın doğasına 

atfedildiği için hastaya karşı düşmanlıktan söz edilememektir. Bununla birlikte düşük duygu dışavururnun 

gözlendiği ailelerde hastaya karşı var olan bir sıcaklık ve hastayla olumlu iletişim söz konusudur. 

Duygu Dışavurum Düzeyini Etkileyen Faktörler 

Ailenin duygu dışavurum düzeyinin sosyo-ekonomik durum, ülkenin gelişmişlik düzeyi, kültürel 

farklılıklar, hastanın özellikleri, hasta yakının kişisel özellikleri vb. değişkenlerden etkilendiği 

düşünülmektedir. Yüksek sosyo-ekonomik ailelerde eleştirel tartışmaların daha fazla olduğu 

belirtilmektedir. Ayrıca gelişmiş ülkelerde az gelişmiş ülkelere göre ve batı kültürlerinde doğu kültürlerine 

göre daha fazla yüksek duygu dışavurumu söz konusudur. Hasta özellikleri açısından ise sosyal geri 

çekilme ve içe kapanma gibi negatif semptomları daha fazla olan hastaların yakınlarının duygu dışavurum 

düzeyinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte; acayip, tuhaf, alışılmadık davranışları 

olan hastaların ailelerinde duygu dışavurumunun daha yüksek olduğu, eleştirel ve düşmancıl davranışların 

daha fazla olduğu belirtilmektedir (Rosenfarb ve ark., 1995). Yüksek duygu dışavurumu sergileyen 
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ailelerin hasta olan yakınlarında delüzyon düşüncelerin daha fazla olduğu ifade edilmektedir (akt. Hooley 

ve Hiller, 2000). Bununla paralel olarak tüm şizofreni semptomlarının (pozitif, negatif) daha sık olması 

(Karancı ve inandılar, 2002) ve hastalık süresinin daha uzun olması (Stirling ve ark. 1991) hatsala 

yakınlarında eleştiricilik ve düşmanlık tutumlarını artırdığı belirtilmiştir. 

Hasta yakınlarının kişilik özellikleri açısından ise; yüksek duygu dışavurumu sergileyen hasta 

yakınlarının düşük duygu durumu sergileyen hasta yakınlarına göre daha geleneksel, kendilerinden ve 

hayatlarından daha az memnun oldukları, daha az esnek, toleranslı ve daha az empatik oldukları 

belirtilmektedir (Hooley ve Hiller, 2000). Duygu dışavurum düzeyini en iyi yardayan kişilik özelliğinin 

"esneklik" olduğu düşünülmektedir. Esnek kişilerin hastalığı anlamlandırmada hasta yakınlarını daha az 

suçladıkları ve düşük duygu dışavurum sergiledikleri (Hooley ve Hiller, 2000; Leff ve Vaughn, 1985) ve 

psikososyal eğitim programlarından daha fazla yarar sağladıkları (McFarlane ve ark. 1995) 

belirtilmektedir. 

Hasta yakınlarının kişilik özelliklerinin yanı sıra; aile atmosferini daha iyi anlamak adına aile üyelerinin 

hastalığa dair yüklemelerinin anlaşılması da önemlidir (Greenly, 1986; Hooley ve ark., 1987). Buna 

paralel olarak aile üyelerinin hastalığa, hastanın davranışiarına ve semptomlarına ilişkin yüklemelerinin j 

nedensel atıflarının da duygu dışavurumunu etkileyebileceği belirtilmektedir (Brewin ve ark., 1991). 

Yükleme, kişinin olayların nedenleri ve sonuçları için getirdiği açıklamadır. Olayların nedenleri ve sonuçları 

kişi tarafından içsel ya da dışsal, kalıcı ya da geçici, olaya özgü (özel) ya da tüm olaylar için geçerli olacak 

bir biçimde açıklanabilmektedir (Schulman ve ark., 1989). Ayrıca olayı kişinin kontrolünde ya da kontrolü 

dışında görmek de önemli bir etkendir. Şizofreni semptomlarının sorumlusu olarak hastalığı değil kişiyi 

sorumlu olarak gören ve semptomların kişinin kontrolünde olduğuna inanan yakınlar kişiyi suçlamakta ve 

yüksek duygu dışavurumu sergilemektedirler (Brewin ve ark., 1991; Greenley, 1986; Hooley ve ark., 

1987; Vaughn ve Leff, 1976). Hastalıktan ve semptomlarından dolayı hastayı suçlayan hasta yakınlarında 

sempati, anlayış, empati gibi pozitif duygular daha az sergilenirken; öfke, kızgınlık gibi negatif duyguların 

daha fazla olduğu belirtilmektedir (Lopez, 2004). Hastalık semptomlarının içsel, genel ve kontrol edilemez 

olduğuna dair atıfların yüksek duygu dışavurumu ile paralellik gösterdiği daha önce de belirtilmişti ancak 

duygu dışavurumu bileşenlerinin her biri ile ilişkisi aynı yönde değildir (Barrowclough ve Hooley, 2003). 

Hastalığın kontrol edilebilir ve kişisel olduğuna dair atıflara sahip hasta yakınları daha fazla eleştiricilik ve 

düşmanlık sergilerken daha az aşırı ilgi-müdahale etme, koruyuculuk ve kollayıcılık sergiledikleri 

belirtilmektedir (Yang ve ark. 2004). Bununla birlikte aşırı ilgi, koruyuculuk, kollayıcılık özelliğine sahip 

aileler ile düşük duygu dışavurumuna sahip ailelerin hastalığa dair yükleme biçimleri paralellik 

göstermektedir (Barrowclough ve Hooley, 2003). Dolayısı ile hastalığın dışsal sebeplerden kaynaklandığını 

ve semptomların kişinin kontrolünde olmadığına inanan hasta yakınları hastaya daha fazla ilgi, 

koruyuculuk, kollayıcılık göstermektedirler. 

Hastalığa yönelik yüklemeler kültürden kültüre değişim göstermektedir. Örneğin Weisman ve Lopez'in 

(1997) çalışmasında İngiliz Kökenli Amerikalıların Meksika Kökenli Amerikalılardan daha fazla oranda içsel 

yüklernelere ve semptomların hastanın kontrolünde olduğuna dair inanca sahip oldukları belirtilmektedir. 

Toplulukçu (collectivist) toplumlarda aile bağlarının, dayanışmanın fazla olması ve kadercilik inancı hem 

yüklemeleri hem de duygu dışavurumunu etkilemektedir (Yang ve ark., 2004). Bu toplumlarda hastalığa 

yönelik dışsal yüklemeler beraberinde semptomların kişinin kontrolünde olmadığı inancını getirmektedir. 

Dolayısı ile hasta yakınlarının hastaya karşı eleştiricilik, düşmanlık vb. davranışları azalmaktadır (Lopez ve 

ark., 1999). 

Toplum tarafından damgaianma birçok ruhsal rahatsızlıkta hasta ve yakınları üzerinde negatif etkilere 

sahiptir. Diğerleri tarafından damgalanmamaya aşırı önem veren ve damgalanmayı bir tehdit olarak 
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algılayan ailelerde yüksek duygu durumunun daha fazla olduğu ve toplum tarafından damgalandıkları 

inancının daha fazla olduğu belirtilmiştir (Phillips ve ark., 2002). Diğer taraftan damgalanmaya önem 

vermeyen ve aile içerisinde hasta bir yakına sahip olmanın herhangi bir tehdit oluşturmadığı inancına 

sahip ailelerde düşük duygu durumunun daha fazla olduğu ve toplum tarafından damgalandıkları 

inancının daha az olduğu belirtilmiştir (Vaughn ve Leff, 1981). Damgalama ile duygu dışavurumu 

arasındaki ilişkinin kaynağının damgalanmanın ailede oluşturduğu stres olduğu düşünülmektedir; ayrıca 

bu stresle birlikte aile ilişkilerinin bozulduğu ve hastaya karşı olumsuz tutumların geliştiği ifade 

edilmektedir (Phillips ve ark., 2002). 

Hooley (1985) ise duygu dışavurumu ile ilişkili olan ilaç kullanımı, hasta ve yakınlarının yüz yüze 

geçirdikleri süre ve bağımsız yaşam olayları olmak üzere 3 faktör belirtmiştir. Düzenli ilaç kullanımı ve 

yakınlar ile geçirilen sürenin azlığı aile içerisinde yüksek duygu dışavurumu olsa bile hastalığın kötüye 

gitmesine karşı koruyucu bir faktör oluşturmaktadır; ayrıca yas, travmatik yaşantılar vb. hastalıktan 

bağımsız olan olumsuz yaşam stresörleri aile içerisinde yüksek duygu dışavurumu olmasa bile hastalığın 

kötüye gidişinde risk faktörü oluşturmaktadır (Hooley, 1985). 

Duygu Dışavurumu ve Relaps ilişkisi: 

Daha öncede söz edildiği gibi Brown'un (1966) çalışmasından sonra aile içindeki ilişkilerin ve özellikle 

duygu dışavurumunun şizofreni semptomları, hastalığın sürdürülmesi ve relapslarla olan ilişkisinin 

incelendiği birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların birçoğu yüksek duygu dışavurumu ile relapslar ve 

hastalığın sürdürülmesi arasında bir ilişkinin varlığından söz etmektedir. Yüksek duygu dışavurumunun 

relapslar için bir risk faktörü olduğu belirtilmektedir (Butzlaff ve Hooley, 1998; Kavanagh, 1992; Leff ve 

Vaughn, 1985). Duygu dışavurumu ile ilgili yapılmış 27 çalışmanın datalarının kullanıldığı meta-analiz bir 

araştırmada relapsı en iyi yordayan faktörün yüksek duygu dışavurumu olduğu ifade edilmiştir (Butzlaff 

ve Hooley, 1998). Aynı çalışmada, taburculuk sonrasında yüksek duygu dışavurumu olan bir aile ortamına 

dönen hastaların düşük duygu durumu olan bir aile ortamına dönen hastalardan iki kat daha fazla oranda 

relaps sergiledikleri belirtilmiştir. Farklı toplumlarda yapılmış çalışmalarda yüksek duygu dışavurumuna 

sahip aile oranları değişmekle birlikte hastalığın kötüye gidişi ve relapslar için önemli bir risk faktörü 

olduğu belirtilmiştir (Barrowclough ve ark., 2005; Berksun, 1992; Deniz ve ark., 1998; Lopez ve ark., 

2004; Marom ve ark., 2002, Nomura ve ark., 2005; Ran ve ark., 2003; Rosenfarb, 2006; Oğuz, 1995). 

Bireyselci toplumlardan kolektivist toplurnlara doğru yüksek duygu dışavurumu oranı azalmakta ve 

sıcaklık artmaktadır ancak yüksek duygu dışavurumu gösteren yakınları olan hastalarda relaps oranı 

paraleldir. 

Duygu Dışavurumu Kavramının Kültürler Arası Geçerliliği 

Duygu dışavurumu ile ilgili yapılmış birçok araştırma batı kökenli olup kesitsel olarak 

gerçekleştirilmiştir. Batılı olmayan toplumlarda (Cheng, 2002) ve boylamsal yöntem ile yapılan çalışmalar 

göreceli olarak daha azdır (Nomura ve ark., 2005). Duygu dışavururnun kültürler arası geçerliğini 

araştıran birkaç çalışmada da tartışmaya yol açan bulgular elde edilmiştir (Philips ve ark., 2002). Kültürel 

farklılıklardan dolayı yüksek duygu dışavurumuna sahip aile oranları ile yüksek duygu dışavurumunun 

relaps yardama gücü toplumdan topluma değişmektedir (Lopez, 2004). Ayrıca duygu dışavururnun en 

güçlü 3 alt boyutunun (eleştiricilik, aşırı koruyuculuk ve düşmanlık) içerikleri, taşıdıkları anlamlar, 

sıklıkları ve yoğunlukları kültürden kültüre değişmektedir (Jenkins ve Karno, 1992). Bir toplumda 

araştırmacı tarafından aşırı koruyuculuk ve müdahale etme olarak değerlendirilen bir davranış farklı bir 

toplumda sıcaklık ve ilgi olarak değerlendirilebilmektedir. Dolayısı ile araştırmacının da kendi kültürel 
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değerleri kültürler arası farklı bulgulara ulaşılmasında rol oynamaktadır (Cheng, 2002). Hastaların 

olumsuz tutumlara karşı toleransları da kültürden kültüre değişim göstermektedir. Batı toplumlarındaki 

hastaların olumsuz tutumlara karşı toleransı Doğu toplumlarındaki hastalara göre daha düşüktür dolayısı 

ile yüksek duygu dışavurumundan daha çok etkilendikleri gözlenmektedir. Tüm bu söz edilen özelliklerden 

dolayı eleştiriciliğin, düşmanlığın ve aşırı ilgi-müdahale ediciliğin dağılımı ve ortalama skorları kültürel 

farklılıklar göstermektedir (Lopez ve ark., 2004). 

Örneğin; 69 İngiliz kökenli Amerikalı ile yapılan çalışmada % 67, benzer örneklemli 69 kişi ile yapılan 

farklı bir çalışmada % 61, diğer taraftan Doğu Hindistan'da 70 kişi ile yapılan bir çalışmada % 23, 70 

Meksika kökenli Amerikalı ile yapılan çalışmada % 41, 128 İngiliz aile ile yapılan çalışmada % 45 oranında 

aile yüksek duygu dışavurumuna sahip oldukları belirtilmiştir (Akt. Lopez, 2004). Ran ve arkadaşları 

tarafından Çin'de 71 şizofreni hastası kişi ve aileleri ile gerçekleştirilen çalışmada % 28.2 oranında aile 

eleştiricilik özelliğine sahip olarak değerlendirilmiştir (2003). Azar ve Varmatarafından Malezya'da yapılan 

çalışmada % 25.3 oranında aile yüksek duygu dışavurumuna sahip olarak rapor edilmiştir (1996). 

Türkiye'de yapılmış bir çalışmada ise yüksek duygu dışavurumuna sahip ailelerin düzeyi literatürdeki 

bilgilere göre ortalamanın altında olduğu rapor edilmiştir aynı çalışmada özellikle yüksek duygu 

dışavurumu boyutlarından eleştiricilik ve düşmanlığa vurgu yapılmıştır (Özden, 1995). Özden'e göre 

duygu dışavurumu boyutlarından eleştiriciliğin ve düşmanlığın yüksek bulunmamasının nedeni aile 

atmosferindeki sıcaklığın varlığı ile yakından ilişkilidir (1995). Bir başka çalışmada duygu dışavururnun 

aşırı ilgi-müdahale etme, koruyuculuk, kollayıcılık boyutunda anne, baba ve kardeşlerin tutumları 

arasında anlamlı farklar bulunmaması (Karancı ve inandılar, 2002) Türk ailelerinde aile atmosferinin daha 

sıcak ve koruyucu olduğunu düşündürmektedir. 

Sözü edilen çalışmalar ışığında yüksek duygu dışavururnun "bireyselci" endüstri toplumlarında daha 

fazla olduğu, "toplulukçu", daha geleneksel topluluklara gidildikçe bu oranın azaldığı düşülmektedir. 

Sonuç ve Tartışma 

Aile ile şizofreni arasındaki ilişkiye yönelik açıklamalar tarihsel süreç içerisinde çok fazla değişim 

göstermiştir. İlk açıklamalar bazı olumsuz özelliklere sahip ailelerin şizofreninin nedeni olduğu 

yönündedir. Ancak görgül çalışmalar bu görüşü desteklememektedir. Brown ve arkadaşlarının 

çalışmalarında taburculuk sonrası aileleri ile yaşayan hastaların, kardeşleri ile yaşayan ya da herhangi bir 

sosyal kurumda kalan hastalardan daha kısa sürede ve daha fazla sayıda relaps yaşadıklarının rapor 

edilmesi ile yeni bir görüş gelişmiştir. Daha sonraki açıklamalar ailelerin en önemli etkisinin hastalığın 

gidişi ve relapslar üzerinde olduğu şeklinde değişim göstermiştir. Ayrıca bu dönemden sonra daha kısa 

sürede ve daha fazla sayıda relaps gösteren hastaların yakınları ile relaps göstermeyen hastaların 

yakınlarının özellikleri çalışılmış ve iki grup arasındaki farklılıkların belirlenmesine önem verilmiştir. Daha 

öncede sözü edildiği üzere Vaughn ve Leff tarafından 1976 yılında şizofreni rahatsızlığına sahip kişilerin 

ailelerinin, akrabalarının veya yakın çevrelerinin ifade ettikleri ya da dışa vurdukları belirli tutum ve 

davranışlar "duygu dışavurumu" olarak tanımlanmıştır. 60'lardan günümüze kadar olan sürede ve bugün 

de dahil olmak üzere eleştiricilik, düşmanlık ve aşırı ilgi-müdahale, koruyuculuk, kollayıcılık gösteren 

aileler yüksek duygu dışavurumuna sahip aileler ve bu özellikleri göstermeyen aileler ise düşük duygu 

durumuna sahip aileler olarak değerlendirilmektedir. 

Duygu dışavurumu kavramı şizofreni literatürüne girdiği günden bu yana birçok araştırmada yüksek 

duygu dışavurumu ile hastalığın gidişi ve relapslar arasındaki yardayıcı ilişki çalışılmaktadır. Bu 

araştırmaların birçoğu Batı ülkelerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar yüksek duygu dışavurumu ile 

hastalığın kötüye gidişi, daha kısa sürede ve daha çok sayıda relaps arasında pozitif bir ilişkinin varlığına 
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işaret etmektedir (Barrowclough ve ark., 2005; Berksun, 1992; Deniz ve ark.1998; Lopez ve ark. 2004; 

Marom ve ark. 2002, Namura ve ark. 2005; Ran ve ark 2003; Rosenfarb, 2006; Oğuz, 1995) .. Duygu 

dışavurumu kavramının kültürler arası geçerliği ve farklı kültürlerde de relaps ile ilişkisinin aynı olup 

olmadığı tartışmalı bir konudur (Cheng, 2002). Batılı olmayan ülkelerde gerçekleştirilmiş bazı 

çalışmalarda da yüksek duygu dışavurumunun relapsın yordayıcısı olduğu ifade edilirken bazılarında 

batıdan farklı sonuçlar rapor edilmektedir (Cheng, 2002). 

Batı ülkeleri dışında duygu dışavururnun çalışıldığı ülkeler arasında Çin, Hindistan, İsrail, Türkiye gibi 

farklı coğrafi konumlara ve kültürel özelliklere sahip ülkeler bulunmaktadır. Ancak duygu dışavurumu ile 

ilgili konular; özellikle Batıdan dini inanç olarak çok farklı olan Orta Doğu ülkelerinde pek de çalışılmış 

değildir (Marom ve ark., 2002). 

Bazı çalışmalarda da aynı ülke içerisinde yaşayan farklı etnik kökenli gruplarda duygu dışavurumunun 

etkisinin farklı sonuçlar doğurduğu gözlenmektedir. Örneğin; Rosenfarb ve arkadaşlarının çalışmasında 

hasta yakınlarının eleştirici ve talimat verici davranışları Beyaz Amerikalı hastalar için pozitif sonuçlar ile, 

Siyah Amerikalı hastalar için negatif sonuçlar ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (2006). Davison'a göre 

Siyah Amerikalılar Beyaz Amerikalılar göre herhangi bir problemle karşılaştıklarında tartışmayı/ 

münakaşayı seven kişilerdir (2001). Tartışmaya daha eğilimli olmakla beraber Siyah Amerikalılar talimat 

verici ve eleştirici davranışları içsel ve samimi bulmaktadır ve bu tür davranışlar aracılığı ile ailelerinin 

kendileri ile ilgilendiklerini düşünmektedirler (Rogan ve Hammer, 1998). Dolayısı ile diğerleri tarafından 

ilgilenildiğine inanmak pozitif sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle hastaların davranışları nasıl 

anlamlandırdıkları ve bu davranışlardan nasıl etkilendikleri önemlidir. Bununla paralel olarak aile 

dinamiklerinin nasıl işlediği ve bazı davranışların farklı işlevselliklerinin kültürel normlara göre 

değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 

Literatürde şizofreni ve duygu dışavurumu arasındaki ilişki üzerinde fikir birliğine varılamamasının ve 

farklı kültürlerde yüksek duygu dışavurumuna sahip aile oranlarında oldukça önemli farklılıklar 

gözlenmesinin en önemli sebebinin, hasta yakınlarının hastalığa dair yüklemeleri olduğu düşünülmektedir. 

Brewin ve arkadaşları; önceki araştırmacılar tarafından yüksek duygu dışavurumu ile hastalığın kötüye 

gidişi ve relapslar arasındaki ilişkinin varlığının bilinmesine rağmen yüksek duygu dışavurumunun 

kaynağının ve bu kavramın yordayıcılarının tam anlamı ile bilinmediklerini ifade etmişlerdir (1991). Aynı 

yazariara göre; hasta yakınlarının hastalığa dair yüklemeleri ve hastalığın nedenlerine dair atıfları duygu 

dışavurum düzeyinin belirleyiciler arasındadır. Ayrıca; hasta yakınlarının hastanın davranışlarını kontrol 

edip edemeyeceğine dair inançları önemli bir etkendir. Batı toplumlarında genellikle hastanın 

davranışiarına ve hastalığın semptomlarına dair kişisel, içsel ve genel yüklemler daha yaygın olarak 

gözlenmektedir, bununla birlikte hastanın davranışlarını ve hastalığını kontrol edebileceği düşülmektedir 

(Lopez ve ark, 2004). Hastanın aslında davranışlarını ve hastalığını kontrol edebileceğini düşünen ve 

hastada herhangi bir gelişme gözlemleyemeyen hasta yakınlarının öfkelendiği, eleştiriciliklerinin ve 

düşmanlıklarının artığı düşünülmektedir. Müdahale boyutunun da hasta tarafından gerçekleştirilmeyen 

kontrolün yerine getirilmesi adına ortaya çıktığı düşünülmektedir. Kontrole aşırı önem veren bireyselci 

toplumlarının aksine toplulukçu toplumlarda hastalığa dair yüklemeler genellikle daha çok dışsal ve 

duruma özgüdür (Karancı ve inandılar, 2002; Yang ve ark. 2004). Hastalığın kişinin kendi kontrolünde 

olmadığını ve farklı dış sebeplerden kaynaklandığına inanan hasta yakınlarının daha düşük duygu 

dışavurumuna sahip oldukları belirtilmektedir (Weisman ve Lopez, 1997). 

Dolayısı ile farklı kültürlerde ailenin hastalığın gidişindeki rolünün daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle 

hasta yakınlarının yüklemelerinin anlaşılması ve daha sonra ailelerin yüksek ya da düşük duygu 

dışavurumuna sahip olmak üzere gruplandırılmasının daha önemli olduğu düşülmektedir (Barrowclough 
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ve ark. 1994). Bu nedenle; ailenin hastaya karşı davranışlarının asıl belirleyicilerinin kültürel etkenlerle 

paralel olarak ailenin hastalığa dair yüklemelerinin oluşturduğu göz önüne alınmalıdır. 

Kültürler arası farklı bulgular elde edilmesinin bir diğer nedeni her bir kültür için eleştiricilik, 

düşmanlık, aşırı ilgi-müdahale etme, koruyuculuk, kollayıcılık kavramlarının içeriğinin ve kişide yarattığı 

anlamın farklı olması şeklinde açıklanmaktadır (Jenkins ve Karno, 1992). Dolayısı ile bu kavramların 

çalışıldığı toplumlardaki etik ve emik özelliklere dikkat edilmelidir. 

Duygu dışavurumu ölçümlerinde her bir alt boyut için kullanılan kesim noktaları da dikkat edilmesi 

gereken bir diğer konudur. Kavramaların ve ölçekierin ortaya konduğu ilk çalışmalarda (Brown, 1972; 

Vaughn ve Leff, 1976) aşırı ilgi-müdahale etme, koruyuculuk, kollayıcılık boyutunda kişinin yüksek duygu 

dışavurumuna sahip olarak değerlendirilmesi için 3 ya da 4 puanın üstünde alması gerekmektedir. Çin'de 

Philips ve Xiong tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada kesim noktası olarak 3 puan alındığında% 17.5 

aile yüksek duygu dışavurumuna sahip olarak değerlendirilirken kesim puanı 4 de yükseltildiğinde bu 

oranın % 7 ye düştüğü belirtilmiştir (1995). Ancak batı çalışmalarının büyük bir çoğunluğunda kesim 

noktası olarak 4 puan kullanılmaktadır. Bu sebepledir ki; farklı toplumlardaki çalışmalar değerlendirilirken 

ve toplumlar arası karşılaştırmalar yapılırken özellikle metodoloji bölümlerine dikkat edilmesinin gerekli 

olduğu düşünülmektedir. Aynı oranlar elde edilse bile kesim noktalarının aynı olup olmadığı oldukça 

önemlidir. 

Sıcaklık duygu dışavurumu literatüründe arka planda kalmış bir boyuttur. Daha önce de değinildiği gibi 

sıcaklık, duygu dışavurumu kavramının oldukça karmaşık bir boyutudur. Bu nedenledir ki, birçok 

çalışmada sıcaklık boyutuna yer verilmemektedir (Lopez, 2004). Ancak hasta yakınlarının yüklemelerinin 

eleştiricilik kadar sıcaklığın da belirleyicisi olduğu düşünülmektedir. Bertrando ve arkadaşları (1992) ile 

Bebbington ve arkadaşları (1994) taburculuk sonrası sıcak olmayan bir aile ortamına dönen hastaların, 

daha sıcak aile ortamına dönen hastalardan daha kısa sürede ve daha fazla sayıda relaps sergilediklerini 

belirtmişlerdir. Bununla paralel olarak daha kısa sürede ve daha çok sayıda relapsa sahip hastalar ile 

relaps göstermeyen ya da daha az sayıda relaps gösteren hastaların ayrılmasında hasta yakınlarının 

negatif tutumları kadar pozitif tutumları da önemlidir. 

Kültürel değerlerin hastaya gösterilen yakınlığı, sıcaklığı etkilediği düşünüldüğünde ve sıcaklığın, 

yakınlığın eleştiricilik ve düşmanlıkla ters orantılı olması dikkate alındığında farklı bir bakış açısı ortaya 

çıkacaktır. Farklı kültürde yapılmış birçok çalışmada yüksek duygu dışavurumunun (özellikle eleştirici ve 

düşmancıl tutumların) şizofreni hastalığının kötüye gitmesi ile ve özellikle daha kısa sürede ve daha çok 

sayıda relapsla ilişkili olduğu ifade edilmektedir (Barrowclough ve ark. 2005; Berksun, 1992; Deniz ve 

ark.1998; Lopez ve ark. 2004; Marom ve ark. 2002, Nomura ve ark. 2005; Ran ve ark 2003; Rosenfarb, 

2006; Oğuz, 1995). Kültürden kültüre özellikle değişim gösteren bulgular yüksek duygu dışavurumuna 

sahip aile oranlarında ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile yüksek duygu dışavurumunun şizofreni üzerindeki 

olumsuz etkileri kabul edilip, asıl üzerinde çalışılması gereken konunun hastalığa dair yüklemeler ve aile 

içi iletişimler ile birlikte hastaya karşı gösterilen yakınlık ve sıcaklığın olması gerektiği düşünülmektedir. 

Farklı kültürdeki hasta yakınlarının hastalığın nedenlerini farklı nedenlere yüklemeleri sebebi ile hastaya 

davranışları değişmektedir. Bu yükleme tarzları ve hastalık öncesi dönemdeki aile atmosferi öncelikli 

olarak hastaya karşı gösterilen sıcaklığı, yakınlığı, anlayışı ve sempatiyi daha sonra duygu dışavurum 

düzeyini, dolayısı ile de hastalığın gidişini değiştirebilecektir. 

Vaughn ve Leff tarafından yüksek duygu dışavurumu içerisinde tanımlanan aşırı ilgi-müdahale etme, 

koruyuculuk, kollayıcılık boyutunun etkisi yüksek duygu dışavurumuna sahip aile oranları kadar kültürel 

değişim göstermektedir. Bu boyut bireysel toplumlarda hastada negatif sonuçlara yol açarken, toplulukçu 

toplumlarda pozitif sonuçlarla yol açmaktadır. Bireysel toplumlarda genelde kişinin kendi dışında herhangi 
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bir amaçla kontrol edilme isteği yokken toplulukçu toplumlarla durumun tam tersi olduğu 

düşünüldüğünde sonuçlar daha bir anlam kazanmaktadır. Bu sonuçlara bir başka açıklamada ise bazı 

toplumlarda "aşırı" olarak değerlendirilen davranış ve tutumların toplulukçu toplumlarda normal 

karşılanıyer şeklinde olabileceği belirtilmektedir (Özden, 1995). Bu nedenle somut tutumlardan ziyade 

hasta tarafından algılanan tutumlar daha bir anlamlıdır. Ayrıca toplulukçu toplumlarda yakın aile ilişkileri 

ve güçlü aile bağları hem hasta için koruyucu faktör oluşturmakta hem de ailenin yükünü azaltmaktadır. 

Yükün birden çok kişi tarafından paylaşılmasının herhangi bir hasta yakının kendini feda edercesine 

hastayı kollamasını azaltabileceği düşünülmektedir (Magliano ve ark. 1998). Ayrıca eleştirici, düşmancıl, 

aşırı müdahaleci ve koruyucu hasta yakınları daha fazla düzeyde yük bildirirken, hastaya karşı sıcak ve 

yakın tutumlara sahip hasta yakınları daha az düzeyde yük rapor etmişlerdir (Budd ve ark 1998). Dolayısı 

ile ailesel ve sosyal destekle yükler paylaşılabilmekte ve hastaya karşı olumsuz tutumlar azalmaktadır. Ya 

da ailesel ve sosyal bağların daha iyi olması algılanan duygu dışavurum düzeyinin daha düşük düzeyde 

olmasını sağlamaktadır (Ebrinç ve ark 2001). 

Yüksek duygu dışavurumu boyutlarından aşırı ilgi, koruyuculuk, kollayıcılık relaps süresini yerdamada 

da eleştiricilik ve düşmanlık boyutlarından farklılaşmaktadır. Eleştiricilik ve düşmanlık 6-9 ay gibi daha 

kısa süre içerisindeki relapslarla ilişkili bulunurken aşırı ilgi, koruyuculuk, kollayıcılık 18-24 ay gibi daha 

uzun sürede gerçekleşen relapslarla ilişkili bulunmaktadır (Özden, 1995). Dolayısı ile hastaların farklı 

tutumlara karşı toleranslarının da farklı olduğu düşünülmektedir. 

Etik ve emik değerlerden kaynaklanan özelliklerin daha iyi incelenmesi hasta ve hasta yakınlarının 

daha ayrıntılı anlaşılmasında, hastalığın kötüye gidişi ve relapslar için alınacak önlemlerde belirleyici 

faktörler olabilir. Bununla beraber aile tutumlarının hastalığın gidişatında nedensellik ilişkisinden ziyade 

yerdayıcı özelliklere sahip olduğu bilgisi ile yapılacak aileye yönelik çalışmaların önemli olacağı 

belirtilmektedir (Gülseren, 2002). Hastalıkla ilgili bilgilendirmelerin yer aldığı programlarda, daha fazla 

sıcaklık ve yakınlık gösteren hasta yakınlarının davranışları pekiştirilirken, eleştirici ve düşmancıl 

davranışlara sahip ailelerin bu tutumlara sahip olma nedenleri araştırılarak bu değişkenler üzerinde 

çalışılması gerekmektedir. 

Sonuç olarak, bu gözden geçirme makalesinde duygu dışavurumu kavramına şizofreni hastalığı, 

relapslar ve kültürel farklılıklar ile olan ilişkisine değinilmiştir. Ayrıca duygu dışavurumu düzeyi ile ilişkili 

olan değişkenlerden söz edilmiştir. Tüm bu sözü edilen bilgiler ışığında; duygu dışavurumu kavramının 

tüm boyutları ile birlikte kültürler arası geçerliğini kabul etmek için farklı kültürlerde daha fazla sayıda 

çalışmaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Ayrıca kültürel farklılıkları ve kültüre özgü normları gözeten 

işevuruk tanımlarla beraber her bir kültür için farklı kesim noktalarının oluşturulmasının faydalı olacağına 

inanılmaktadır. Duygu dışavurum boyutlarının her birinin bağımsız olarak çalışılması, sıcaklık boyutuna 

gerekli önemin verilmesi, yüklemeler, aile yükü, hasta yakınlarının kişilik özelliklerinin gibi duygu 

dışavurumu ile yakından ilişkili değişkenierin farklı kültürlerde çalışılmasının şizofreni, relaps ve duygu 

dışavurumu literatürüne önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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İnci ALTINTAŞ* 

Bu çalışmada motivasyonel görüşme yaklaşımı tanımlanarak temel özellikleri, ilkeleri, başlıca 

araçları ve değişim konuşması gibi önemli kavramları bağlamında ele alınmıştır. Çalışmanın 

amacı, motivasyonel görüşme yaklaşımının tanınarak değerlendirilmesidir. 

Motivasyonel Görüşmenin Tanımlanması 

Miller & Rollnick'e (2002) göre; Motivasyonel Görüşme yaklaşımını anlamak için öncelikle neden bu 

şekilde adiandınidığı incelenmelidir. 'Motivasyonel' bölümü oldukça açıktır; ancak niçin 

'görüşme/interviewing' sözcüğü tercih edilmiştir? İngilizce'de 'görüşme/interviewing'in yan anlamları 

'terapi', 'tedavi' ve 'danışmanlık' gibi bazı kelimelerin anlamlarından bir miktar faklıdır. Daha çok 

eşitlikçilik vardır, örneğin; muhabirler ünlü insanlarla görüşme yapar, öğrenciler yeni bir konu hakkında 

bir şeyler öğrenmek için uzmanlarla görüşme yapar. Kelimenin kendisi daha güçlünün kim olduğunu 

belirtmez. Bazı şeylere beraber bir bakış görüşmedir (inter-view). Sınav, tedavi, terapi ya da uzman 

danışmanlığı imajlarından farklı olarak Miller ve Rollnick'in (2002) kullandıkları bir imaj; iki kişi yan yana 

oturmakta ve bir aile albümüne bakmaktadırlar- biri hikayeleri anlatırken diğeri arkadaşça ve kişisel bir 

ilgiyle dinlemektedir. Hikaye anlatan kişi sayfaları çevirmektedir. Dinleyici öğrenmek ve anlamak ister ve 

bazen özel bir resim ya da bahsedilmeyen bir detay hakkında kibarca soru sorar. 

Motivasyonel görüşme, ambivalansı keşfedip çözümleyerek değişimi sağlamada gerekli içsel 

motivasyonu arttırmak için danışan merkezli, direktif bir yöntem olarak tanımlanmıştır (Miller & Rollnick, 

2002). 

Bu tanımlamayı biraz açarsak; motivasyonel görüşme, Cari Rogers ve meslektaşleırının çalışmalarında 

olduğu gibi bireyin endişe ve algılarına odaklanan danışan merkezli bir yaklaşımdır. Motivasyonel görüşme 

yeni uygun konuların öğretimi, bilişlerin yeniden yapılandırılması ya da geçmişin kabulü yerine; kişinin 

şimdiki endişe ve algılarına odaklanır. Çelişkiler kişinin kendi deneyim ve değerlerinin görünümlerindeki 

uyuşmazlıkla bulunabilir ve gelişebilir. (Miller & Rollnick, 2002) 

Motivasyonel görüşme Rogeryan yaklaşımdan özellikle direktif olmasıyla ayrılır. 'Danışan-merkezli' ve 

'direktif olmayan' terimleri bazen birbiri yerine kullanılmaktadır. Ancak bunlar farklı danışmanlık stillerine 

karşılık gelmektedirler. Görüşmeci değişim konuşmasını sağlar ve seçici olarak pekiştirirve sonra direnci 

azaltmak için tasarlanan bir yolla dirence karşılık verir. Motivasyonel görüşme, ambivalansı çözen ve kişiyi 

değişime doğru hareket ettiren konuşmayla seçici karşılık vermeyi içerir. (Miller & Rollnick, 2002) 

Motivasyonel görüşme, değişimi dışsal olarak yüklemeyi tasarlayan motivasyonel stratejilerden 

farklıdır: yasal onay, ceza, sosyal baskı, finansal baskı vb. davranışsal yaklaşımlar sıklıkla kişinin sosyal 

çevreye yeniden uyumunu arar, böylece davranışın bir türü pekişir ve diğeri söner. Motivasyonel görüşme 

değişim için kişinin içsel motivasyonunu sağlamaya odaklanır (Miller & Rollnick, 2002). 

Motivasyonel görüşme, değişim sağlamada bir anahtar olarak ambivalansı keşfetmeye ve çözmeye 

odaklanır. Bazı yollarla kişinin içsel ilgilerinde bir değişim olmadıkça, değişim gerçekleşmeyecektir. 

Değişim, kişinin kendi değer ve ilgileriyle ilişkiliyse meydana gelir (Miller & Rollnick, 2002). 

* Ege Üniversitesi, İzmir. 
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Motivasyonel Görüşmenin Başlıca Özellikleri 

Bu yöntemin başlıca özellikleri aşağıda özetlenmiştir: 

Motivasyonel Görüşme 

. •Kanıta dayalı bir uygulama imkanı tanır (M iller, & Bennett, 1996; Wylie, House, Storer, Raistrick, & 

Henderson, 1999; Amato, Davoli, Ferri, Gowing, & Perucci, 2004; Amrhein, Miller, Yahne, Palmer, & 

Fulcher, 2003). 

•Farklı kültürler ve populasyonlar karşısında etkilidir (Juarez, 2005; Charuvastra, Maksad, 2004; 

Thevos, Kaona, Siajunza, & Quick, 2000; Olsen, Rangel, Tembo, 2003; Zweben, Bonner, Chaim., & 

Santon, 1988; Yanduli, 2000). 

•Kişinin, kendi tedavisinde aktif olmasını gerektirir (Trigwell, Grant, House, 1997; Treasure, Katzman, 

Schmidt, Troop, Todd, & de Silva, 1999; Stotts, Schmitz, Rhoades, & Grabowski, 2001). 

•Tedavide bağlılık ve tutmayı sağlar (Stott, Rollnick, Rees, & Pill, 1995; Storti, E. 2001; Friedmann, 

2000; Salomon, & Fioritti, 2004 ). 

•Kiinisyenler için sağlıklı yardım etme rolünü destekler ( Stephens, Roffman, 1997; Smyth, 1996; 

Smith, Hodgson, Bridgeman, & Shepard, 2003). 

•Umut aşılar (Stephens, Babor, Kadden, Miller, & The Marijuana Treatment Project Research Group, 

2002; Sellman, Sullivan, Dore, Adamson, & MacEwean, 2001; Sciacca, 1998; Schneider, Casey, & 

Kohn, 2000).•Motivasyonel görüşmenin anahtar bileşeni işbirliğidir (Scales, & Miller, 2003). Bu yaklaşım 

özendirmeden çok araştırmayı, tartışmaktan çok desteklerneyi içerir (Rollnick, S. & Steele, J., 2006). 

işbirlikçi bir rolle uyumlu olarak görüşmednin işlevi, potansiyeli açığa çıkarmaya yönelik diyaloglar 

kurarak kişiyi teşvik etmektir. Ayrıca, değişim için sorumluluk danışana bırakılarak bireyin otonemisine 

saygı duyulur. 

•Motivasyonel görüşme, bir seri tekniktense bir iletişim yöntemidir. Değişim için kişinin içsel 

motivasyonunu sağlamaya odaklanır. Bu yaklaşım, kişinin kendi değer ve inançlarıyla uyuşmayan 

değişimi empoze etmez (Stott, Rollnick, Rees, & Pill, 1995). 

Motivasyonel Görüşmede Genel İlkeler 

Miller (1985) tarafından özetlenen ilkeler şunlardır: 1- Empatiyi ifade etme, 2- Çelişkiyi geliştirme, 

3- Dirençle dönme (roll with resistance), 4- Kendine yeterliği (self-efficacy) destekleme. 

Empatiyi İfade Etme 

Danışan merkezli ve empatik danışmanlık stili motivasyonel görüşmenin temel ve tanımlayıcı 

karakteristikleridi r. 

Empatinin altında yatan tutum kabul (acceptance) olarak isimlendirilir. Danışman danışanın duygu ve 

algılarını; yargılama, eleştirme ya da suçlama olmaksızın anlamaya çabalar (Sampl, & Kadden, (2001). 

Kabulün anlaşma ya da onaylama ile eş anlamlı olmadığına dikkat etmek önemlidir. Kendi algılarını 

anlama arzusu olan kişiyi saygılı bir şekilde dinlemek çok önemli bir tutumdur (Sameti Rollnick., & 

Barnes, 1996). Paradoksal olarak, insanları oldukları gibi kabul etme, onları değişrnek üzere özgür bırakır, 

oysaki zorlayıcı kabul etmeme bireyi stabil kalmaya yöneltir (Kraybill, 1999). Kabul, değişimi arttıracak 

olan danışanın öz saygısını destekler ( Miller & Rollnick, 1991). 

Çelişkiyi Geliştirme 

Kişinin yüzleşebileceği ve değiştirebileceği hoş olmayan bir gerçeğin nasıl en iyi sunulacağı asıl sorudur 

(Miller & Corrigan, 2000). 
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Motivasyonel görüşmenin ikinci genel ilkesi; kişinin şimdiki davranışı ve onun daha geniş hedefleri ve 

değerleri arasında, danışanın algısından bir çelişki yaratmak ve bunu kuvvetlendirmektir. Motivasyonel 

görüşmenin orijinal ifadesinde, bu, Leon Festinger'den ödünç alınan bir kavram olan "bilişsel çelişki"( 

cognitive dissonance) olarak tanımlanmıştır. Daha genel ve daha iyi bir yol kişinin korkularının şimdiki 

durumu ve nasıl olmasını istediği arasındaki bir çelişki olarak basit bir şekilde durumu anlamaktır. Çelişki, 

birinin şimdiki değerinin farkındalığı ve bundan hoşnutsuzluğu ve davranış değişiminin algılanan 

avantajları tarafından tetiklenebilir. Bir davranış, kişinin önemli hedefleriyle (sağlığı, başarısı, aile 

mutluluğu ya da olumlu kendilik imajı gibi) çelişirse, değişim daha çok meydana gelir.(bilişsel tutarlılığa 

yöneli m) 

Danışmanlık alan pek çok kişi henüz ne olduğu ve ne olmasını istedikleri arasında anlamlı bir çelişki 

algılarlar. Ambivalandırlar, bir çelişkiden kaçınma yaklaşımındadırlar. Motivasyonel görüşmenin bir hedefi 

çelişkiyi geliştirmektir - çelişkiyi kullanılabilir yapmaktır, onu attırmaktır ve genişletmektir. Motivasyonel 

görüşme metotları, temel olarak dışsal ve zorlayıcı motivatörlerden ziyade (örn, eş baskısı, işsizlik tehdidi, 

ya da mahkeme zorlaması olasılıkları) bunu kişinin içinde başarmaya çalışır. Bu sıklıkla kişinin kendi hedef 

ve değerleriyle çelişebilen davranışlarını tanımlamayı ve aydınlatmayı içerir. Ustaca kullanıldığında, 

motivasyonel görüşme herhangi bir baskı ya da zorlama yaratmaksızın kişinin algılarını değiştirir. (Miller & 

Rollnick, 1999). 

Genel yaklaşım, danışmanın nedenlerini sunmasındansa danışanın değişim nedenlerini sunmasıdır. 

İnsanlar sıklıkla diğer insanların onlara aniattıklarından çok, kendi kendilerine söylediklerini duyduklarında 

ikna olurlar. Motivasyonel görüşme iyi bir şekilde yapıldığında, endişelerini, değişme nedenlerini, kendine 

yeterliğini ve değişme niyetini sesli olarak sunan danışandır, danışman değildir. Değişim, şu anki davranış 

ve önemli kişisel hedef ya da değerler arasında algılanan bir çelişki tarafından motive edilir (Lapworth, & 

Kelly, 2006). 

Direnç/e Dönme 

Bu kavram, akla gelen değişim noktasından, en azından arzulanan durumdan ilerler, danışanın tersini 

tartıştığı noktada danışmanın değişimi savunması durumunda ortaya çıkar. Böyle tartışmalar ters teper. 

Sadece ambivalan kişiyi zorlamakla kalmaz; direkt tartışma, gerçekte kişinin savunmasına neden olunan 

ters direktife doğru kişiyi iter. 

Değişim için tartışmazsak ne yaparız? Jay Haley ve stratejik aile terapisi alanındaki diğer öncüler, bir 

atağın direkt karşılık almadığı (boks gibi) ama birinin saldırganın hızıyla gittiğinde avantaj sağladığı bir 

dövüş sanatı olan judoya atfen, psikolojik judo analojisini kurmuşlardır (Miller, 1985). Bu analoji kolayca 

ilerletilebilir. Motivasyonel görüşme bir mücadele ya da bir satranç maçı değildir; kazanma ya da 

kaybetme hakkında değildir. Kişi, kurnazlıkla galip gelinmesi gereken bir rakip değildir. Bir kişinin 

sunduğu direnç dönebilir ya da değişime doğru bir hız elde etmek için kullanılabilir. Motivasyonel 

görüşmede direkt olarak dirence karşı çıkmamak esastır (Miller, 1985). 

Kişiye saygı göstermek de bir bileşendir. Bir problemle ilgili ne yapılacağı eninde sonunda bireysel bir 

karardır. isteksizlik ve ambivalansa karşı konulmaz, doğal ve anlaşılır olduğu kabul edilir. Danışman yeni 

bakış açılarını ya da hedefleri zorlamaz; kişi, bilgi ve önerilen yeni perspektifleri gözden geçirmeye davet 

edilir. İzin verici türde bir öneri sunduğundan karşı koyulması zor bir yaklaşımdır (Miller, 1994). 

Motivasyonel görüşmede, danışman genellikle bir soruyu ya da problemi kişiye geri döndürür. Tüm 

yanıtları sağlamak ve tüm çözümleri üretmek danışmanın işi değildir. Bunu yaparken, aslında, kişiyi her 

düşüncedeki kusurları bulmaya davet eder. Kişinin kendi problemlerinin çözümü için önemli anlayış ve 

fikirlere sahip yetenekli ve özerk bir birey olduğu farz edilir. Dirençle dönmek, problem çözme sürecine 
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kişiyi aktif olarak katmayı içerir. Danışan direnç gösterebilir; bu, danışmanın yaklaşımı sunması için bir 

sinyaldir. Direnç kişiler arası bir fenomendir ve danışmanın nasıl tepki vereceği direncin artmasını ya da 

azalmasını etkiler (Miller, 1994). 

Kendine Yeterfiği Destekleme 

Motivasyonel görüşmenin genel bir hedefi, danışanın engellerle uğraşması ve değişirnde başarılı olması 

için kendi yeteneğine olan güvenini ve inancını arttırmaktır (Miller,.& Rollnick, 1991). 

Kendine yeterlik, değişim için kişisel sorumluluk anlamını taşımaktadır. Bir kişinin karar vermede 

sorumlu olduğunu ve kendi değişimini yönettiğini ileri sürmek, kişinin bunu yapmaya yeterli olduğunu 

varsaymaktır. Kişi değişmelidir, hiç kimse bunu onun yerine yapamaz. Motivasyonel görüşme danışmanın 

danışanı değiştireceği görüşünü beslemez. Verilen mesaj "Eğer istersen, değişmene yardımcı olabilirim" 

şeklindedir. Bir kişi , diğer başardığı konular ya da değişen davranışta kendi geçmiş başarıları tarafından 

da cesaretlendirilebilir. Değişimin olası olduğuna kişinin inancı önemli bir motivasyon kaynağıdır. 

Danışman değil, danışan değişimi seçmek ve tamamlamak için sorumludur. Danışanın değişime 

yeterliliğine dair kendi inancı bir kendini doğrulayan kehanet olarak işlev görmektedir. (Miller, & Rollnick, 

1991) 

Ambivalans (Miller & Rollnick, 2002) 

Bir durum ya da bir kişi ile ilgili iki tip düşüneeye sahip olmak pek çok kişi için ortak bir duygudur. 

Aslında herhangi bir durumla ilgili ambivalans yaşamayan bir insan hayal etmek zordur. Bir durumla ilgili 

%100 düzeyde net olmak normalden çok daha olağanüstü bir durumdur. 

Ambivalans fenomeni psikolojik problemlerde önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin agorafobisi olan bir 

hasta şöyle diyebilir; "dışarı çıkmak istiyorum ama kontrolümü kaybedeceğimden korkuyorum." Sosyal 

fobisi olan mutsuz ve depresif bir hasta yaşadığı ambivalansı şu şekilde ifade edebilir; "insanlarla birlikte 

olmak ve yakın ilişkiler kurmak istiyorum ama yeterince çekici ve değerli bir insan olduğumu 

düşünmüyorum." Kompulsif bir şekilde el yıkayan ya da kontrol takıntısı olan bir kişi defalarca bu takıntılı 

davranışından vazgeçmeye çalışmış ancak yine de kendini bu ritüellerin içinde bulmuş olabilir. Bu tip 

yaklaşma kaçınma çatışması bağımlılık davranışlarının doğasında vardır. 

Alkol-Madde bağımlılığı, bulimia veya patolojik kumar oynama sorunları ile mücadele eden insanlar 

davranışlarının yaratacağı riskin, zararın ve bunun sonuçlarının farkındadırlar. Hem içmek isterler hem de 

içmemek. Bir yandan değişrnek isterken, bir yandan da değişrnek istemezler. Bu tip bir ambivalansın, 

yanlış aniaşılıp patolojik olarak değerlendirilmesi aslında sık karşılaşılan bir durumdur. Kişinin 

motivasyonu, yargılaması, bilgi düzeyi ya da mental kapasitesi ile ilgili birtakım sorunları olduğu gibi bir 

sonuca varılabilir. Oysa ambivalansın insan doğasının bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Kişi 

ambivalansa saplanıp kaldıysa, problemler daha da şiddetlenir yani ambivalansı herkes yaşayabilir ancak 

hiç kimse bu durum içine saplanıp kalmak istemez. Motivasyonel görüşme, kişilere karar alarak değişime 

doğru ilerleme gücü sağlar. Bu şekilde düşünüldüğünde "motivasyon eksikliği" olan kişiler için 

danışmanların, öğretmenierin ve profesyonellerin düşünmesi gereken nokta ambivalansın çözülememiş 

olması olmalıdır. Ambivalansın ortaya çıkarılması için problemin en temel noktası olan saplanıp kalma 

noktası üzerinde durulmalıdır. Kişi "istiyorum ama istemiyorum" ikilemini çözemediği sürece değişim 

yavaş ve kısa süreli olmaktadır. 
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Temel Araçlar (Killick S. & Alien C. 1997) 

Temel araçlar, ilk seansta ve motivasyonel görüşme süreci boyunca kullanılabilir. Danışanın 

konuşmalarından hedef geliştiren bu araçların birlikte kullanılmaları motivasyonel görüşmenin bir seri 

halinde fabrika gibi işlemesini sağlar. Akrostif olarak OARS olarak özetlenir. Açık uçlu 

sorular(O),Doğrulama(A),Yansıtma (R) ve Özetierne (S). 

1. Aç1k Uç/u Sorular: 

Motivasyonel görüşmenin başlangıcında, danışanın ilgilerini açıklaması ile güven ve kabulünü 

sağlayacak bir atmosfer yaratmak oldukça önemlidir. Bunun anlamı, danışanın bu adımda en fazla 

konuşan olabileceği, görüşmecinin ise daha dikkatli bir şekilde dinleyen ve açıklama getiren olmasıdır. 

Motivasyonel görüşme içinde bilgi edinme ve danışanın konuşmalarını paylaşma bir süreç olarak 

önemlidir. 

Açık uçlu soru sorma danışan ile sağlıklı iletişim kurmayı destekler. Bu sorular savunucu bir yanıtı da 

içermez. Bazı kısa cevaplı kapalı uçlu sorular gerekebilir ancak bunlar çok az olmalı ve motivasyonel 

görüşmenin erken döneminde olmamalıdır. En iyisi açık uçlu sorularla başlayarak danışanın açıklamalarına 

kapı açmaktır. Bazı bireyler genellikle konuşmaya birden atiayıverirler ve yaşamiarına dair basit bir hikaye 

anlatırlar. Diğerleri ise fazla konuşmaz destek, cesaretlendirme isterler. Bireyin ilk sorularının nasıl 

yanıtlandığı, bir sonraki durumda ne olacağı üzerinde güçlü bir etki yaratır. Doğru bir biçimde soru 

sorulduğunda bireyin ne konuşacağı konusunda gündem açık bir şekilde ortaya konur ve konuşmanın 

ilerlemesi için bir kapı açılmış olur. 

"Bu olaydan dolayı burada olduğunu varsayıyorum. Konuşmak,görüşmek isteyeceğin bazı şeyler 

vardır. Neyi tartışmak istersin?" 

"Seni buraya ne getirdi?" 

"Anlıyorum ........ gibi ilgilendiğin bazı konular var. Bunları bana anlatır mısın?" 

"Telefonda ....... dan dolayı etkilendiğini ve bununla ilgili konuşmak istediğini söylemiştin. Bu 

boşluğu tamamlar mısın? İlk baştan nasıl başlayalım ve bu güne nasıl gelirsin?" 

Daha fazla ambivalan danışanlar için odak problem üzerinde tartışılması, tarafsız sorularla her iki 

durum üzerinde açıklayıcı sorular sorulması önemlidir. Bazı görüşmeciler ilk olarak şimdiki 

"problem" davranış ya da "durum" hakkında soru sormayı tercih ederler ve sonrasında neyin iyi 

gitmediğini sorarlar. 

"Esrar kullanımını bana anlatır mısın? Bununla ilgili ne hissediyordun? Diğer yanda neler var? 

Kullanırnın hakkındaki endişelerin neler?" 

"Yılların içinde evliliğinde fark ettiğin şeyleri bana anlat. Gördüğün değişiklikler neler ve bunlar 

seni nasıl etkiliyor?" 

"Anlıyorum. Buraya kumar oynarnan hakkında konuşmak için geldin. Öyleyse büyük resmi 

görmem için bana yardım et. Kumarla ilgili tercihierin ve yolunda gitmeyenler neler?" 

Sorular sadece kapı açıcıdırlar, diğer yöntemlerin kullanımına olanak sağlarlar. Üç sorunun arka arkaya 

sorulmasından kaçınılması gerektiği hatırlanmalıdır. Her gruptaki soru basit ve açık uçlu olmalı ve danışan 

yanıtlarken arada kalmamalıdır. Motivasyonel görüşme süreci insanların kendi deneyimlerini, 

ambivalanslarını açıklamayı içermektedir. Açık uçlu sorular bireyin ilgisiyle dalaylı olarak ilgili olsa bile 

motivasyonel görüşmede genel patern, açık uçlu soru sormak, açıklamaların ana konusunu oluşturmak ve 

yansıtmalı dinleme ile izlemek, sonrasındaki tepkileri tanımlamaktır. 
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2. YansitJel Dinleme: 

Yansıtıcı dinleme motivasyonel görüşme için en gerekli ve en önemli becerilerden biridir. En tercih 

cjilen kavramsal açıklama dinleme, sadece sessizliği sağlama ve diğerinin ne söylediğini duyma olarak 

tanımlanır. Yansıtıcı dinlemenin en can alıcı yanı danışanın söylediğine karşılık görüşmecinin ne tepki 

verdiğidir. 

Yansıtıcı dinlernede esas olan konuşmacının düşüncelerinin ne anlama geldiğini tahmin edebilmektir. 

insanlar her zaman düşündüklerini söylemezler. Dinleyici kelimeleri tam olarak duymalı ve tam olarak ne 

ifade ettiklerini bilmelidir. Bunun anlamı iletişimin devam edebilmesi için 3 adımın gerekli olduğudur; 

Şifreleme, duyma, şifreyi çözme. Yansıtıcı bir şekilde dinleyen kişiler orijinal anlamın ne olduğunu 

anlarlar, nedenlere ilişkin bir tahminde bulunurlar ve durumun formatına uygun bir tahmini 

yapılandırırlar. Tüm bunlardan sonra dinleyici tahminde bulunduğu şeylerin doğru olup olmadığı 

konusunda emin değildir. Ancak iyi formüle edilmiş bir yansıtıcı dinleme direnci daha az akla 

getirmektedir. Kullanılan dilin dinamikleri içinde soru yanıtı getirebilir. Soru sorma süresince anlamı 

sorgulama bireyleri deneyimden uzaklaştınyar gibi görünebilir. Biraz duraksarlar ve gerçekten yapıp 

yapmamaları gerektiğini ya da neyi ifade edeceklerini hissedip hissetmemeleri gerektiğini sorgularlar. 

Fark her zaman göze çarpmayabilir ve herkes tarafından fark edilmeyebilir. Bu farklılık ses tonuna 

yansıyabilir (Miller, 1996). 

"Kendinizi rahatsız hissediyorsunuz?" ya da 

"Kendinizi rahatsız hissediyorsunuz." 

"Annenize sinirlisiniz?" ya da 

"Annenize sinirlisiniz." gibi. 

Yansıtıcı dinlernede ayrıca bir öneri, düşüncelerinizi kendinize yansıtarak bir çalışma yapmaktır. Bu 

devam eden bir farkındalıktır ve gerçekten ne düşündüğünüzü fark etmeye yönelik bir durumdur. Birçok 

durum birçok anlama sahip olabilir; "Depresif ya da anksiyöz" gibi duygusal kelimeler farklı kişiler için 

farklı anlamlara gelebilir (Bernstein, Bernstein, & Levenson, 1997). 

Yansıtıcı dinleme gerçekten ne anlama geldiğini varsaymaktan çok araştırmaya yönelik bir yöntemdir 

(Bennet, Roberts, Vaughan , Gibbins, Rouse, 2007). 

Yansıtıcı dinleme durumu oldukça basit olabilir. Bazen sadece kelimenin tekrar edilmesi danışanı 

harekete geçirecektir. Daha sofistike bir yansıtma ise danışanın söylememiş olduğu anlam hakkında 

tahminde bulunabilmek için yeni bir kelimeyi onun söylediğinin yerine koymaktır. Bu bazen çok 

yardımcıdır. Özellikle bireylerin söyledikleri hakkında nasıl hissettiklerini anlamak amacıyla kullanılır 

(Hohman, 1998). 

Yansıtma pasif bir süreç değildir. Tamamen yönerge verici olabilir. Görüşmeci neyi yansıtacak, neyi 

doğrulamayacak, ne üzerinde odaklanmayacak, hangi kelimeler anlamı tamamlayacak bütün bunlara 

karar verir. Yansıtma bireyin söylediği ya da anlamının açıkça tam tersi olan bir bakış açısını pekiştireç 

olarak da kullanılabilir. Motivasyonel görüşmelerde örneğin, değişim konuşması ayrıcalıklı olarak yansıtılır 

ki, bireyler kendi durumlarını böylece duyabilirler (Bali, Bachrach, DeCarlo, Farentinos, Keen, McSherry, 

Polcin, Snead, Sockriter, Wrigley, Zammerelli, & Carroll, 2002). 

3.Kabul Etme (Onay/ama, Doğrulama ): 

Danışana direkt yapılan onaylama ve destek, görüşme süreci boyunca diğer bir durumu oluşturma 

ve açıklamaya pekiştirme kazandırmadır. Bu durumların anlaşılması ve takdir edilmesinde bir kampliman 
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biçimi olarak da kullanılır. Yansıtmalı dinleme süreci kısmen doğrulamayı getirir ancak direkt bir 

doğrulama görüşmede de yer alır. 

"Bugün zamanında geldiğin için teşekkür ederim." 

"Bugün buraya gelmek için büyük bir adım atmandan dolayı seni takdir ediyorum." 

"Sen gerçekten becerikli birisin. Bunun gibi birçok sorunla baş edebiliyorsun." 

"Bu gerçekten iyi bir öneri." 

"Eğer senin yerinde olsaydım bu sıkıntının üstesinden gelmek için çok zamana ihtiyacım olacaktı." 

"Sen gerçekten canlı ve güçlü birisin." 

"Seninle bugün, senin hakkında biraz bilgi almak için konuşmaktan keyif aldım." 

Konuşmanın birçok bakış açısı ile bir kültür ya da alt kültürden diğerine değişebileceği görülmektedir. 

Görüşmede doğrulamanın uygunluğu, sıklığı ve düzeyi sosyal durumlara göre çeşitlilik gösterir. Burada 

dikkat edilmesi gereken durum danışanın gücüne ve çabasına uygun doğrulama oluşturmadır (Barsky, & 

Coleman, 2001). 

4.Özetleme: 

Özetlerneler tartışılan materyali pekiştirirler. Periyodik özetlerneler danışanın ne söylediğini dikkatlice 

dinlediğiniz ve ayrıntılarına girdiğiniz durumları pekiştirir. Bu danışanın kendi değişimi için kendini 

duymasına izin veren bir yöntemdir (Miller & Rollnick, 2002). 

Değişim Konuşması (Change talk, self- motivating speech) 

Motivasyonel görüşmede, danışanın değişim konuşmalarını ifade etmesi hedeflenir. Değişim konuşması 

4 boyutta incelenir: Şimdiki durumun olumsuz yanlarına odaklanma, değişimin avantajlarını tanımlama, 

değişim için iyimserlik ve değişim isteği oluşturmadır (Miller & Rollnick, 2002). 

Öte yandan motivasyonel görüşme, değişimi görüşmecinin savunduğu danışanın tam tersi yönde 

direndiği yüzleştirme yaklaşımının tam karşıtıdır. Yüzleştirme diyaloğunun sıklıkla zarar veren bir 

yaklaşımdır çünkü böyle bir yaklaşım bireyin değişimin olmadığı pozisyonu savunmasına neden olur 

(Treasure, & Ward, 1997). 

Görüşmednin görevi, danışanın değişim konuşmalarını ifade etmesini sağlayan durumu oluşturmaktır. 

Motivasyonel görüşme karar almanın, açıklamanın, görüşmenin payiaşıidığı bir süreçtir. Bu her iki 

partnerin farklı güçleri, sorumlulukları, fikirleri ile tamamlanan ve paylaşılan bir süreçtir (Treasure, & 

Ward, 1997). 

Değişim hakkında konuşma ve direnç, görüşme stilinden etkilenmektedir. Yönlendirici ve yüzleştirici 

bir danışmanlık direnci arttırır. Danışma yansıtıcı ve destekleyici olduğunda ise direnç azalmaktadır. 

Yapılan bir çalışmada danışman seans sırasında, bilinçli olarak, 12 dakika boyunca, bu iki stil arasında 

gidip gelmiştir. Yüzleştirme süreci boyunca, danışanın direnci yükselirken, danışman danışan merkezli stili 

kullandığı süre boyunca düşüş göstermiştir (Baker, Boggs, & Lewin, 2001). Danışanların randam olarak 

gruplara atandığı bir başka çalışmada ise, yine danışmanın yüzleştirici danışma yaptığı süreçlerde, 

danışan merkezli motivasyonel terapi yaptığı süreçlere göre, danışanların direnç düzeyinde artış olmuştur 

(tartışma, konuyu değiştirme, rahatsız olma, problemi inkar etme şeklinde) (Burke, Arkowitz, & 

Menchola, 2003). 
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Online Psikoterapi Nedir? Ne Değildir? 

Murat SARISOY* 

Bu makalede online psikoterapinin tanımı, kısa tarihçesi, kullanımı ve uygun olduğu grup, etik ve 

teknik problemler incelenmiştir. Online psikoterapi ya da siber psikoterapi adı altında verilmeye 

çalışılan hizmet ile bu hizmetin sınırlılıkları ve geleneksel danışma ve terapi süreçleriyle farklılıkları 

ele alınmıştır. Bunun yanı sıra online psikoterapi hizmetinin daha etkili olarak yürütülebilmesi için 

izlenmesi gereken standartlardan kısaca bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Online psikoterapi, Siberterapi, Siber psikoterapi, İnternetten psikoterapi. 

Kısa Tarihçe 

İçinde bulunduğumuz çağda arkamıza yaslanıp hayatımızı çevreleyen teknolojiyi izlemek birçoğumuz 

için heyecan verici bir yaşantı halini almış bulunmaktadır. Çağımızın en önemli teknolojik ürünlerinden 

birisi olarak internet de, askeri ve bilimsel çevrelerin ilgisinden ortaya çıkmış ve çocukların iletişim, 

yetişkinlerin bilgi alışverişinde bulunma ve milyonlarca insanın eğlence amacıyla kullandığı bir fenomen 

halini almıştır. 

Bu çerçevede, 10 Aralık 1991'de ilk web sayfasının online gönderilmesinden bu yana, internetin bir 

yüzü olan WWW (World Wide Web) hızla yaygınlaşmış, hızlı yaygınlaşmasına koşut olarak da ticari bir 

nitelik kazanmıştır. On yıldan fazla bir süre içerisinde ilk web sitesinden, milyonlarca bireysel siteye 

ulaşılmıştır. Şu anda web sayfalarının gerçek sayısını bilmek neredeyse olanaksız hale gelmiştir (Tyler ve 

Guth, 2004). 

Popüler arama motorlarından biri olan Goog/e'da "online danışma" anahtar sözcükleriyle yapılan bir 

tararnada 814.000 internet sitesi tanımlanmıştır. Bu olağanüstü sayılar, internetin önemini ve sahip 

olduğu potansiyeli göstermektedir. WWW'in kendisi gibi, internette psikoterapi de fazla eski değildir. Tyler 

ve Sanan'ın (akt. Tyler ve Guth, 2004) PsyciNFO'yu" psikoterapi internet" anahtar kelimeleriyle taraması 

1995'1ere kadar giden 88 makaleyle sonuçlanmıştır. "Terapi internet" kelimeleriyle yapılan arama da 

1996'ya kadar giden yine çok sayıda makale ile sonuçlanmıştır. 

Bu tarihlerden günümüze kadar geçen süre içerisinde bir çok klinisyen ve ajans www'i danışanlara bilgi 

ulaştırma yolu, ya da bir eğitim ve reklam aracı olarak görmüştür. Günümüzde internet üzerinde danışan 

desteği sağlama çabasındaki ruhsağlığı profesyonellerinin sayısı hızla artmaktadır. Böylesi bir ortam, daha 

fazla sayıda danışana ulaşma yolunda danışanlara fırsatlar sağlamayı, randevu belirlemede daha fazla 

esnekliği, düşük danışmanlık ücretlerini ve danışanlar için daha fazla seçeneğe sahip olma şansını 

beraberinde getirmektedir. Fakat geniş hizmet sağlamayı hedef edinmiş bu ortam hakkında çok az şeyin 

biliniyor olması ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki, tüm bu reklam ve tanıtım 

arasında, internet üzerinden yürütülen psikoterapi servisleri, yanlış anlaşılabilmekte, sözkonusu servisler 

pek çok profesyonelin beklentisinin çok altında kalabilmektedir. 

* Ege Üniversitesi, İzmir. 

175 



Parmaklarla Konuşmak 

Online Psikoterapi 

Daha öncede belirtildiği gibi, "online psikoterapi" anahtar sözcükleri ile tarama yapıldığında çok sayıda 

siteye ulaşılabilmektedir. Fakat bunların sadece küçük bir kısmı gerçekten online psikoterapi hizmeti 

sağlamaktadır. Tyler ve Guth (2004). Tarafından yapılan bir tarama sonucunda ulaşılan sitelerin sadece 

83'ünde online psikoterapi yapıldığı saptanmıştır. Bu siteler incelendiğinde ise, e-posta tabanlı online 

psikoterapinin en yaygın hizmet metodu olarak kullanıldığı bulunmuştur Öte yandan, tipik olarak bu 

siteler iletişimi e-posta yoluyla sağladıkları için, psikologlar ile danışanlar arasındaki iletişim bir miktar 

zamansal gecikmeyi kaçınılmaz olarak beraberinde getirmektedir (Griffiths ve Cooper, 2003). 

Metin tabanlı sohbet servisleri, e-posta yoluyla online terapiden sonra, ikinci en sık rastlanılan online 

terapi yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tipik olarak bu oturumlar daha önceden belirlenmiş randevu 

zamanlarında gerçekleştirilmekte, danışanlara saat üzerinden -hatta bazı sitelerde dakika üzerinden

fiyatiandırma yapılmaktadır. Üçüncü sırada ise, yüz yüze danışmaya mümkün olduğunca yakın ilişki 

çeşitleri arayışındaki danışanlara yönelik olarak, telefon hizmetlerinin önerildiği siteler yer almaktadır. Bu 

sitelerde telefon aracılığıyla psikoterapi ortamı tanıtılmakta, hizmet almak için yollar önerilmektedir. Daha 

az sayıdaki internet sitesinde ise, video konferans teknolojisi kullanarak hizmet sunmaya çalışılmaktadır. 

Bu çeşit video tabanlı servisler, geleneksel yüz yüze danışmayla benzeşen psikoterapi ilişkisi yaratmak 

için en iyi seçenek olarak düşünülmektedir (Tyler ve Guth, 2004). 

O halde online psikoterapi, birbirinden farklı 3 ilişki meduna işaret etmektedir. Bunlar, e-posta 

yazışması, metin tabanlı sohbet ve video konferanstır. Son dönemde kullanılan en yaygın yöntem, online 

uygulamacıların danışanlarıyla e-posta yoluyla iletişim kurmasıdır (Sussman, 2004). 

E-posta belki de internette yazışmanın en kolay yoludur. E-posta için önceden bir randevu ayarlamaya 

gerek yoktur. En temel haliyle, e-postanın kullanılması durumunda, danışan ya da potansiyel danışan bir 

e-posta gönderir ve uygulamacı buna yanıt verir. Fakat e-posta kullanımının belki de en önemli 

dezavantajı, bu yöntemle kurulan iletişimde diyalektik sürecin olmayışıdır. Yüz yüze danışma kesintisiz bir 

süreçtir ve danışan ile psikolog arasında gerçek zamanlı bir bildirim döngüsü bulunmaktadır. E-posta 

kullanırken kişiler arasındaki geri bildirim kesintili, aralıklıdır; süreç gerçek zamanlı olarak yürümez 

(Crisci, 2001). E-posta kullanımının diğer bir dezavantajı da sözel olmayan bilginin eksikliğidir. Oysa, 

birçok psikolog, terapi sürecinde yer alan mesajlardan sözel olmayanların, sözel olanlardan daha önemli 

olabildiğini düşünmektedir (Sussman, 2004). 

Bazı online uygulamacılar metin tabanlı sohbeti danışanlarıyla gerçek zan;anlı görüşme amacıyla 

kullanmaktadır. Bu yöntem randevuların önceden ayarianmasını gerektirdiğinden daha sıkıntı vericidir ve 

genel olarak işe yarayabilmesi için de lojistik ayrıntılara ihtiyaç vardır (Walker, 2004). Sohbet, sürekli ve 

gerçek zamanlı olarak her iki yönde yazılı geri bildirim sağlayabilmektedir. Fakat e-posta durumuna 

benzer biçimde, metin tabanlı sohbet durumunda, danışanın yaygın duygulanımlarına ilişkin sözel 

olmayan iletişimleri terapi ortamına ya hiç yansımamakta ya da bu kullanılan bir takım sembol ya da 

kısaltmalar ile mümkün olabilmektedir. Örneğin":)" mutluyum anlamına gelmektedir. 

Video konferans yöntemi belki de gerçek olarak bir odada bulunmaya en yakın online terapi 

alternatifini oluşturmaktadır ve bu bakımdan online psikoterapi için bir "lütuf" olarak düşünülmektedir. 

Ancak halihazırdaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, video konferans donanım ve yazılım 

opsiyonları birçok danışan için sağladığı yarardan daha fazla sorun yaratmaktadır. Video konferans yolu 

lojistik sorunları bünyesinde barındırmakta, özellikle düşük veri aktarımına izin veren bağlantı 

durumlarında taraflarda hayal kırıklıkianna yolaçmaktadır (Griffiths ve Cooper, 2003). Akıcı bir video 

görüntüsünün alınıp verilebilmesi için yüksek bant genişliğine ve yüksek yenilenme özelliğine sahip pahalı 

sistemlerin kullanılması gerekmektedir. Standart telefon bağlantısı ile dakika başına gönderilebilien resim 
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sayısı oldukça sınırlıdır. Ek olarak, video akışının yüksek veri iletimini gerektirmesi nedeniyle, düşük bant 

genişliğine sahip online sistemlerinde, ses kalitesi de sıklıkla düşmekte ve ses tonunun anlaşılmasında 

zorluk yaşanabilmektedir (Tyler ve Guth, 2004). Fakat, Susman'a (2004) göre, dinamik sözsüz davranış 

ortadan kalksa dahi, video konferans yöntemi ile e-posta ya da metin tabanlı sohbet yönteminden farklı 

olarak, bireylere karşıdaki insanı görme seçeneği sunulmaktadır. 

Kaldı ki, değinilen yetersizlikler ve sınırlılıklar, teknolojik gelişme ve bilgisayar uygulamalarındaki 

değişimle zaman içerisinde ortadan kalkacak sorunlar olarak görünmektedir. Eğer gelişmekte olan 

servisler psikoterapi olarak tanımlanabilecek bir online hizmet sağlıyorlarsa, potansiyel sınırlılıklarının ve 

avantajlı yanlarının da tanımlanması yerinde olacaktır. 

Elektronik formatta yüz yüze görüşme ile ulaşılabilecek hassasiyette bilgi paylaşımı mümkün 

olabilmektedir. Aslında, online iletişimdeki anonimlik, elektronik bilgi alışverişini kolaylaşmaktadır. 

Örneğin, danışan karşı taraf ile yüz yüze gelmek zorunda değildir, böylece kendini açmanın potansiyel 

riski azalmakta ve danışana, düşüncelerini psikoloğa göndermeden önce son bir kez gözden geçirme 

fırsatı sağlamaktadır. Online psikoterapi bu bakımdan, başkalarının varlığında iletişime girmekten 

rahatsızlık duyan, kendini açmada güçlük yaşayan danışanlar için uygun bir yol olabilmektedir 

(Pergament, 1998). 

Öte yandan, danışana düşüncelerini düzenleme imkanının sunulması, psikologla ilişkisinde otantikliği 

ve sahiciliği azaltabilmekte, danışana önceden düşüncelerini dikkatli bir şekilde yapılandırma fırsatı 

vermektedir. Danışanlar psikoterapi ilişkilerinde kendilerini açma süreçlerini düzenleyebilirler, ancak 

bireylerin terapi yaşantısında oldukları gibi, dürüst ve kendiliğinden (sponateneous) olmaları beklenir. Bu 

süreç danışanın sahici kalmasına "burada ve şimdi" de olmasına; psikoloğun da ilgili, saygılı ve dürüst 

olarak deneyimlenmesi yoluyla ilişkiyi geliştirmesine yardımcı olacaktır. 

Bilişsel içgörü de psikoterapi sürecinin önemli parçalarından biridir. Bu bakımdan, e-posta, sohbet 

programları ve video akışı danışanda farkındalık yaratmaya yönelik olarak klinisyen tarafından 

kullanılabilir (Ochs ve Binik, 2000). Online servisler sayesinde, danışanla danışman arasındaki iletişimin 

kaydedilebilmesi, danışanla olan bilgi alışverişinin gözden geçirilebilmesini, bir bakıma, danışana bir ayna 

tutulabilmesini olanaklı hale getirmektedir. Böylelikle potansiyel yanlış anlaşılmalar ve çarpıtılmış 

hatırlatmalar azaltılabilmektedir. Online psikoterapinin bu yönü, iletişimi güçlendirebilmekte ve danışanın 

gelişimi için yeni seçenekler sunabilmektedir. Öte yandan, bilgisayar tabanlı yazışma ile danışmanların 

kontrolünde bir anlam becerisinin geliştirilmesi oldukça zor olabilecektir. Aynı şekilde, online terapilerde, 

danışan psikoloğunun iyileştirici varlığını hissetme şansına sahip değildir. Bu eksik parçaların danışanların 

online danışma sırasında kazanacağı bilişsel iç görüyü azaltacağı düşünülmektedir (Tyler ve Guth, 2004). 

Psikoterapi sürecine dair değişkenlerden biri de afektif deneyimdir. Danışan sadece uygun bir şekilde 

duygunun farkındalığına değil; aynı zamanda duyguyu yaşama, anlam yaratma ve duyguyu sağlıklı bir 

terapötik ilişki bağlamında ifade edebilme seçeneğinede sahip olmalıdır (Sussman, 2004). Tyler ve Guth 

duygu deneyiminin Epstein'ın Bilişsel Deneyimsel Kendilik Teorisi (akt. Tyler ve Guth, 1999) tarafından 

önerildiği gibi, bilinç öncesi deneyimsel sistem içindeki operasyonlarla bağlantılı olduğunu savunmaktadır. 

Bilgisayar kullanma davranışı, metin düzenleme ve yazma bilinçli gerçekçi sistem tarafından düzenlenen 

gerçekçi süreci içerir. Bu çift süreç teorisi gerçekçi bilgisayar kullanma davranışıyla ilgilenmekte ve diğer 

bir insanla doğrudan bağıntısal değişim yaratma deneyimi sağlarken, danışanların aynı düzeyde afektif 

deneyim elde edemeyeceğini savunmaktadır. Bu aynı düzeyde afektif deneyime ulaşma yetersizliği, belki 

de online danışma servisleri için en büyük eksikliktir (Tyler ve Guth, 2004). 

Danışanların beklentileri de bu süreçteki önemli değişkenlerden biridir. Daha önceden danışma 

deneyimi olan danışanlar, önceki geleneksel danışma deneyimleri temelinde ilişki geliştirme beklentisi 
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içinde olabilirler. Daha önceden böyle bir deneyimi olmayan danışanlar ise online servislerden, sohbet 

odalarından ve e-posta yazışmalarından bu iletişimi taklit etme yolunu seçebilirler (Young, 2005). 

Kimler İçin Online Psikoterapi? 

Tüm bu yukarıda belirtilen online danışma süreciyle ilgili değişkenler, sürecin geleneksel yüz yüze 

psikoterapi sürecinden ne kadar farklı geliştiğinin ve işlediğinin kanıtı olacak niteliktedir. Süreç bu şekilde 

devam ederken online psikoterapinin kimler için uygun olduğu sorusu karşımıza çıkmaktadır. 

Suler (akt. Rochlen ve diğerleri, 2004) online terapinin sıkıntılarını azaltmanın tek yolunun danışanları 

dikkatli bir şekilde gözlemlemek ve bu hizmetten kimler yarar görebilecekse onlarla çalışmak olduğunu 

belirtmişlerdir. Online terapi talep edecek ve giitikçe genişleyen potansiyel danışan tabanı, etkili bir 

şekilde tedavi edilebilecek ve edilemeyecekler biçiminde bir sınırlamayı da beraberinde getirmektedir 

(Rochlen ve diğerleri, 2004). 

Stofle (akt. Rochlen ve diğerleri, 2004) online terapinin ayakta görülen hasta şartlarında, dikkatli bir 

biçimde uygulandığında, uygun olabildiğini belirtmiş; öte yandan hastanede yatan hastalar için veya 

birçok psikiyatrik bozukluk durumu için uygun olmayacağını belirtmiştir. Online terapinin kişisel gelişimde, 

ebeveynlerinde alkol bağımlılığı tarihçesinin bulunduğu bireylerde, agorafobiyi ve sosyal fobiyi içeren 

anksiyete bozukluğu durumlarında ve vücut algısı ve utanma/suçluluk duygusu gibi durumlarda uygun 

olduğunu belirtilmiştir. Öte yandan, Stofle'a göre, online terapi intihar düşüncesi olanlarda, sınırda kişilik 

bozuklukları durumlarında veya izlemlenmemiş tıbbi bozukluklarda uygun değildir. 

Anthony'e (akt. Rochlen ve diğerleri, 2004) göre, sadece hangi danışmanın online terapiye uygun 

olduğu değil, aynı zamanda hangi terapistlerin online hizmet sağlayacağı konusu da önemlidir. En azından 

online terapistlerin metin yoluyla yazışma ve bilgisayarlar konusunda kendilerini rahat hissetmeleri 

gereklidir. En iyi online terapistler esneklik becerileriyle birlikte, sabırlı ve yaratıcı olsalar da, en önemli 

faktör online terapistlerin formal çalışma grupları ya da seminerler dışında ek özel bir eğitimden geçirilmiş 

olmalarının gerekliliğidir. 

Etik ve Diğer Sorunlar 

Hannon ve Simpson (akt. Rochlen ve diğerleri, 2004) yaptıkları çalışmalarla, danışana ait bilgilerin 

gizliliğinin korunmasının bilgisayar üzerinden elektronik ortamda aktarılırken tümüyle mümkün 

olamadığını ortaya koymuştur. 

Veri şifreleme, network aktarırnlarında sızmayı imkansız hale getirse de, kullanılan bilgisayarlarda 

kalan kayıtların korunmasında dikkatsizlik veri gizliliğindeki açıklara yol açarak gizliliğin bozulmasına 

neden olabilmektedir (Sampson ve diğerleri, 2001). 

Sampson ve Talbut'a göre (akt. Sampson ve diğerleri, 2001) bilgisayar uygulamalarının etkili 

kullanımı, danışmanların bilgisayar kullanımlarının ön izlenmesi, bilgilendirilmesi ve takibi ile mümkün 

olabilmektedir. Psikologlar danışanların kullandıkları bilgisayar yazılımlarının uygunluğu ve dizaynı 

konusunda, danışanların etkili yazılım kullanımı ve danışana müdahale edebilmek konusunda bilgili 

olmalıdır. Yetersiz eğitilmiş uygulamacıların, bilgisayar kaynaklarını yanlış kullanma ihtimali her zaman 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

Coğrafi olarak uzak danışanların, bulundukları yere dair, belirli şartlar olaylar, kültürel konular ve yerel 

travmatik olaylardan etkilenme potansiyelleri vardır. Psikologlar, uzak noktadaki bir danışana hizmet için 

hazırlanırken son yerel olaylar ve mahalli kültürel normlar hakkında bilgilenmelidir (Sampson ve diğerleri, 

2001). 
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Psikoterapinin ev şartlarında etkili olabilmesi için, danışanların öncelikle işitselliğe ihtiyacı olacaktır. 

Kendini açmanın kolaylaşması ve güvenirliğin sağlanması için fiziksel mahremiyet gereklidir. Sürekli 

dikkat dağıtıcılarla seansa katılmak veya kulak misafiri olma durumu, gözlenmek ya da seans sırasında 

başka biri tarafından yönlendirilmek danışmanlığın etkililiğine gölge düşürebilecektir. Online terapistler 

danışanın mahremiyetinin tehlikeye düşmesi ile ilgili gözlemlerde bulunmalı, bu durumdan şüphe 

duyduğunda ise, durumu ortaya çıkaracak ve çözüme yönelik yollar aramalıdır. 

Psikologların yetkilendirilmesi de son derece önemli bir konudur. İnternet danışmanlığı ile ilgili yapılan 

ilk çalışmalar, uygulamacıların bu konuya gerekli özeni göstermediklerini ortaya koymuştur. Oysa, 

internet üzerinden psikoterapi süreci, bu konuda iyi eğitilmiş ve yetkilendirilmiş psikologları 

gerektirmektedir (Robson ve Robson, 2000). 

Zamansal gecikme e-posta ile yapılan terapide diğer bir zorluktur, senkronize olmayan ve gecikmeli 

psikoterapi, sürecin doğal yapısını bozan bir etkendir. Danışanlar terapistin cevaplarındaki açıklanamayan 

gecikmeler konusunda tereddüt yaşayabilirler. Zamansal gecikme, üzerinde düşünme ve verilen cevapları 

sindirme konusunda faydalı olabilecekse de, anksiyeteyi arttırabilir. Suler (akt. Rochlen ve diğerleri, 

2004). buna "kara delik" fenarneni adını vermiştir. 

Üzerinde durulması gereken diğer bir konu da online krize müdahaledir. Online krize müdahale, 

üzerinde çalışılması gereken bir konu başlığı ve danışmanların üzerinde eğitilmesi gereken önemli bir 

alandır (Heinlen ve diğerleri, 2003). intihar ve hayata kast durumlarında ya da danışman danışanın 

güvenliği konusunda endişelendiğinde bir takım sorunların ortaya çıkması olasıdır (Rochlen ve diğerleri, 

2004). 

Sonuç ve Öneriler 

Online psikoterapi ya da online terapi adı altında verilmeye çalışılan hizmete ilişkin sınırlılıklar ve online 

psikoterapi ile geleneksel danışma ve terapi süreçleri arasındaki farklılıklar bu makalede ele alınmıştır. 

Bu alanda yapılan çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olduğu ve ciddi sınırlılıklara sahip olduğu 

açıktır. Ayrıca çok az sayıdaki araştırmacı online terapide coğrafi konum farklılıklarının bir sonucu olarak 

ortaya çıkan çok kültürlülüğe ilişkin sorunlar ve farklılıkları göz önünde bulundurmaktadır. 

Online terapide psikoterapi hizmeti verecek klinisyenlerin uygulama ve etik alanlarında gerçekten 

nitelikli kurslardan ve eğitimlerden geçirilmesi gerektiği muhakkaktır. Aynı zamanda bu kurs ve 

programların içeriği, süresi, pratik uygulamaların nasıl yapılacağı ve bu eğitimleri verecek eğiticilerin 

kimliği de ayrı ayrı sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bağlantı hızlarının düşüklüğü, veri aktarımında yaşanan zorluklar, geribildirim döngüsündeki 

gecikmeler, tam güvenli şifrelemenin (günümüzde bilgisayar korsanlığının da teknoloji ile aynı hızda 

geliştiği düşünülerek) istenilen düzeyde olamaması, karşılıklı iletişimin ve dolayısıyla danışmanlığın 

kalitesini düşürmektedir. 

Randevu belirlemedeki zorluklar, yapılan görüşmelerin teknik ya da kişisel nedenlerden dolayı erken 

sonlandırılması, bu servisierin başında sürekli olarak profesyonel personel bulunmaması hizmet 

sürekliliğini kısıtlayan diğer faktörlerdir. 

Ancak tüm bu sorunlara rağmen en iyi şartların sağlanıp (veri güvenliği, eğitilmiş profesyoneller, 

sağlıklı ve hızlı bir bağlantı, düzenli randevular, hızlı ve kaliteli ses ve görüntü aktarımı gibi) online 

psikoterapinin yapıldığı durumlarda, daha ekonomik olması, danışanların kendilerini bilgisayar başında 

daha güvenli ve rahat hissetmeleri, e-posta yoluyla yapılan psikoterapide bilgiyi sindirebilmek için 

zamanın olması, sürekli ve anında erişme kolaylığının olması gibi faydaları bulunmaktadır. 
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Yine de, yakın bir gelecekte, teknolojik olanakların ve bilgisayar uygulamalarının gelişmesi ile birlikte, 

online terapinin günlük hayatımızdaki yerini sağlamlaştıracağı beklenebilir. Azalan teknik sorunların, 

eğitimli, etik ve yasal açıdan profesyonel örgütler tarafından denetlenen profesyonellerin vereceği kaliteli 

hizmetle birleşmesi durumunda, belirli bir süre sonra online psikoterapinin bireysel ve geleneksel 

psikoterapiye tercih edilebileceği gözden kaçınlmaması gereken bir olasılıktır. 
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