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OZET

Ogretmen adaylannm

oznel iyilik hallerinin "cinsiyet, bolum, okudugu bolumden

memnun olma, akademik basan, algilanan ekonomik durum, fiziksel saglik durumu,
algilanan anne baba tutumu, fiziksel gorunumden memnuniyet, dini inane ve uyruk"
degiskenlerine
gerceklestirilen

bagh olarak farkhhk gosterip gostermedigini

belirlemek

amaciyla

bu arastnrnanm istatistiksel analizlerinde SPSS 13 paket prograrm

kullamlrmstir. ikili gruplann ortalamalan arasmdaki farki test etmek icin iliskisiz gruplar
icin uygun goruldugu duruma gore t- Testi ya da Mann Whithney U-testi, coklu gruplann
ortalamalan arasmdaki farki analiz etmek icin Tek Yonlu ANOVA ya da Kruskal Wallis
testi kullarulrmstir.
Ogretmen adaylanmn oznel iyilik hallerinin cinsiyete, okuduklan bolume, akademik basan
di.izeylerine, fiziksel saghga, algilanan ana-baba tutumlanna ve dini inanclanna gore
anlamh

bir

dogrultusunda,

farkhlik

gostermedigi

ogretmen adaylanmn

belirlenmistir,

Bu

arastirma

sonuclan

oznel iyilik halleri "bolumden memnuniyet,

algilanan ekonomik durum, fiziksel gorunus, uyruk" acismdan anlamh farkhhklar
gostermistir.
Elde edilen bulgular dogrultusunda sonuclar tartisilnus, kuram ve uygulamaya donuk
oneriler getirilmistir.
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ABSTRACT

In the statistical analyses of this research 13 different SPSS programmes have been
used to find out if there is any significant difference according to the candidate
teacher's subjective attitudes 'gender, department, satisfaction from the department
that they have graduated from, academic success, acquired economic situation,
physical health situation, acquired attitudes of their parents, their satisfaction of their
appearance, religious beliefs and their citizenship'. It has been used One Way
MultivariateAnalysisof Varianceor KruskalWallis to analysethe differenceof the averages
of independentsamples,and accordingto the appropriatesituationT-test or Man Whithney
U-test have been used to test the differencebetween averagesof paired samples.
It has been found out that there is not any significant difference between candidate
teachers according to the candidate teacher's personal situations ' gender,
department, academic success, physical health situation, acquired attitudes of their
parents and religious beliefs .. Up to the results of this research there is a significant
difference at the sample candidate teachers' subjective attitudes according to their
sufficiency from the department that they have graduated from, acquired economic
situation and their satisfaction of their appearance and their citizenship.
According to the findings, the results have been discussed, recommendations have
been given to encourage practice and theory.
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BOLUM I

Problem
Gunumuzde insanlarm ekonomik, politik, sosyal ve psikolojik icerikli beklentileri
siirekli yiikselmektedir. Giderek daha da karmasik bir yapiya burunen insan yasammda
sosyal rollerdeki degisiklikler, teknoloji ve kaynaklann bulunabilirligi gibi etmenler
insan psikolojisi ve psikolojik iyi olus uzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir.

Geleneksel psikolojide kuramcilar ve uygulamacilar psikolojik iyi olmamn olcutlerini
tanimlama girisiminde bulunrnak yerine, yillarca psikolojik bozukluklarm belirtilerini
tarumlama cabasinda girismislerdir (Kinnier, 1997). Psikolojik sorunlan incelemek
yerine insan deneyimlerini olumlu bakis a91s1 uzerinden incelemeyi onernli goren
pozitif

psikoloji

ile ilgili

olumlunun yoklugunun

cahsmalara

da psikolojik

bakildigmda,

olumsuzun

varhgi

kadar

saghk uzerinde etkili olusu uzerine vurgu

yapildigi gorulmustur (Ryff ve Singer, 1996).
Christhopher (1999) psikolojik iyi olmayi anlamayi oncelikle insanm varolusu icin
bir gereksinim olarak gormekte ve onemsemektedir. insan olmak, daima ve mutlaka
neyin daha iyi, daha istendik oldugunun ya da dtinyada var olmanm degerliliginin
farkmda olarak yasamak anlamma gelmektedir. Bu nedenle oznel iyi olmayi anlama ve
kesfetme yonundeki cabalar, insanlik tarihi boyunca surekliligini korumustur,
Yillardir suregelen, insamn ozelliklerini ve niteliklerini aynntili bicimde tammlama
cabalannda bircok kuramci, iyi olmayi karmasik ve tartisilmasi gereken bir kavram
olarak gormustur.

Iyi bir yasami olusturan

onemli kosullar ve en iyi yasam

deneyimlerinin neler oldugu uzerine onemli tartismalar yapilrmstir.
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Iyi olma uzerine yapilan arastirmalara bakildigmda iki temel bakis a91s1 gundemdedir.

Hedonik I hazci bakis acisina gore (Kahneman ve Ark, 1999; Akt. Ryan ve Deci,
2001) iyi olmada haz ya da mutluluk temel ahmr. Insan deneyimlerini haz-aci

boyutu uzerinde degerlendiren hedonik psikoloji bircok arastirmada "oznel iyi olma"
boyutu ile degerlendirilmektedir (Diener ve Lucas, 1999; Akt. Ryan ve Deci, 2001).
Hem eek eski hem de hazci bakis a91s1 kadar yaygm olan Eudaimonik bakis ise
mutluluktan daha fazlasmi ele almayi uygun gortir, Insan potansiyellerinin gerccgi ile
ilgili olan eudaimonism, psikolojik islevsellik boyutu uzerinde temellenmistir
(Waterman, 1993). Eudaimonismde iyi olma, bireyin tam olarak islevde bulunma ya
da kendini gerceklestirme duzeyi, kendini anlama ve anlamhhk uzerine odaklanmayi
yansrtmaktadir (Ryan ve Deci, 2001).
Insanm iyi olusu ve mutlulugu ile ilgili yapilan cahsmalarda oznel iyi olus, psikolojik iyi
olus, yasam doyumu, yasam kalitesi, iyilik hali ve olumlu duygulamm gibi cesitli
kavramlann yer aldigi gorulmektedir, Bu kavramlar bireyin olumlu islevselligini ve
mutlulugunu saglayan kosullarla ilgilidir. Hedonik gelenek icerisinde yurutulen
arastirmalar oznel iyi olus kavrammm, eudaimonik gelenek icerisinde yurutulen
arastirmalar da psikolojik iyi olus kavrammm ortaya cikmasmi saglarmstir (Akt.
Lent, 2004 ).
Witmer ile Sweney (1991; 1992) tarafmdan gelistirileniyilik hali cemberine gore saghkli
insanm ozellikleri bes yasam gorevi ile anlanlmaktadir. Bunlar, sprituel yasam, kendini
dtizenleme, is ve serbest zaman, sevgi ve arkadashktir. Bu yasam gorevleri oznel iyi
olusla iliskili etmenlerle benzerlik gostermektedir. Oznel iyi olus, bireyin yasammdan
aldigi doyumla ilgili olarak bilissel ve duygusal durumunu ifade ederken; iyilik hali
kavrarm, bireyin cesitli yasam alanlanm nasil dengeli ve saghkh bir bicimde yasayacagi
uzerinde durmaktadir.
Oznel iyi olus alam, kisinin yasarmna iliskin kendi degerlendirmesi uzerinde
yogunlasmaktadir. Oznel iyi olmaya dair arastirmalarda bireylerin, neden kendi
yasamlanru olumlu acidan degerlendirdikleri odak noktasidir. Bu cahsmalarda ele
alman kavramlar mutluluk, doyum, moral ve olumlu duygu olarak karsirrnza
cikmaktadir (Diener, 1984). Bu acidan bakildigmda oznel iyi olma kavrami, olumlu
ve olumsuz duygu ile yasam doyumu kavramlanm iceren bir yapiya sahip
gorulmektedir. Myers ve Diener' e gore (1995) mutluluk ya da oznel iyi olma

3

"bireyin

yasamma

dair olumlu

dusunce

ve duygulanmn

miktarca

ustunlugu"

anlamma gelmektedir. Oznel iyi olma "olumlu duygunun varhgi, olumsuz duygunun
yoklugu ve yasam doyumu"olarak da tammlanmaktadir,
Y asam doyumu bireyin, "her seyi icine alan genis kapsamh bir bicimde kendi
yasammi bilissel degerlendirmesi"
Yasam

doyumu

degerlendirmesi
doyumu,

bireyin

olarak tammlanmaktadir

yasamm

cesitli

i.izerinden saptanmaktadir

bireyin beklentileri

karsilastmlmasi

alanlanm
(Diener

(Pavot ve ark., 1991).

(is,

evlilik,

ve Diener,

saghk

1995). Yasam

(ne istedigi) ve elinde olanlann

(ne elde ettigi)

ile elde edilen durum ya da sonucu ifade etmektedir (Neugarten,

1961 'den Akt. Koker, 1991). Yasam doyumu, duygunun degerlendirilmesinden
bilissel

vb.)

yargilan

da icermektedir.

Bu nedenle

diger

iki bilesenden

ate

farkhdir

(Greenspoon ve Saklofske, 1998). Aym zamanda duygusal "bile~eni tamamlayici bir
ozellik tasimaktadir (Brayant ve Veroff, 1982). Bireyin iste, evlilikte, okul hayatmda ya
da yalmzca yasamla ilgili genel doyumuyla ilgili degerlendirmelerinin, oznel iyi olusu
yansitacagi vurgulanmaktadir (Myers ve Diener 1995). Schwatz ve arkadaslan (1991) ile
Kozma ve arkadaslan (2000) da "yasanumzdan genel olarak ne kadar mernnunsunuz?" temel
sorusuyla bireyin okul, is,

evlilik gibi belirli yasam

alanlannm

sorgulandigiru

bildirmektedirler. Oznel iyi olma duzeyi yuksek olan bireyin, yasam doyumu algismm
yuksek oldugu, genellikle olumlu duygular ve haz duygulan icinde oldugu ve nadiren
uzuntu, keder, ofke gibi olumsuz duygular yasadigi dusunulmekte

buna karsihk,

oznel iyi olma duzeyi dusuk olan bireyin yasammdan doyumsuz oldugu, az duzeyde
hos duygular ve haz yasadigi ve daha sik ofke, gerginlik, tedirginlik gibi olumsuz
duygular icinde oldugu varsayilmaktadir (Y etim, 2001 ).
Gunumuz cagdas egitim sistemlerinde, ogretmenin gene kusaklara kulturu aktarmak,
ogrenmeyi ogretmek, bilgiyi aktarmak kadar bilgiye nasil ulasilacagmm
gostermek
adaylarmm,

gibi gorevleri vardir, Hizmet oncesi egitim kademesindeki
i.iniversite yasamlannda

oznel iyi olus di.izeylerinin olumlu
programlarmm
di.izeylerine

olusturulmasi
ulasmalannm

oznel iyi olus hallerinin

ogrermen

degerlendirilmesi,

yonde yi.ikseltilmesi icin gerekli

ve mezuniyet
saglanrms

yollanm

asamasmda

olmasi,

hizmetleri birimlerinin en onemli gorevidir.

etkinlik

optimum oznel iyi olus

i.iniversitelerin

ogrenci

kisilik
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Ogretmenlik profesyonel bir meslektir. Profesyonel kariyer gelisimlerinde
bir basamak

olarak gectikleri

lisans ogrenimleri

onemli

sirasmda kariyer geli~imlerini

destekleyici hizmetler baglammda ve imiversitcde sunulacak Rehberlik ve Psikolojik
Damsmanhk hizmetleri baglaminda ogretmen adaylarmm oznel iyi olus duzeylerinin
belirlenmesi ve yukseltilmesi onemli bir konudur.
AB illkelerindeki

EURO Barometre programmda

onemli bir kavram olan oznel

iyilik halinin alanyazmda ve uygulama alanma kazandmlmasi baglarmnda, ogretmen
adaylannm oznel iyilik halleri konusunda bilgi edinilmesi arnaclanmistir. Ogretmen
adaylannm oznel iyilik hallerinin ve yasam doyumu dtizeylerinin

"cinsiyet, bolum,

okudugu bolumden memnun olma, akademik basan, algilanan ekonomik durum,
fiziksel

saghk

memnuniyet,

durumu,

algilanan

anne

inane ve uyruk"

dini

baba

tutumu,

degiskenleri

fiziksel

acisindan

gorilnilmden

incelenmesi,

bu

arastirmanm pro blemini ol usturrnaktadir.

Egitim Faktiltesinde okuyan ogretmen adaylarmm okuduklan bolumden memnun
olmalan,

akademik

akademik basan,

basan

dtizeyleri

diger degiskenleri

de ( cinsiyet,

algilanan ekonomik durum, algilanan anne-baba

algilanan

tutumu, dini

inane, uyruk, cinsiyet, bolumden memnuniyet vb.), iyilik hali ve yasam doyumlan
uzerinde onemli yordayicilar olarak gortilebilir mi? 2007-2008 Bahar Yanyihnda
Yakm Dogu Universitesi

Rehberlik

ve Psikolojik

Damsmanhk,

Okul Oncesi

Ogretmenligi, ingiliz Dili Ogretmenligi, Bilgisayar Ogretim Teknolojileri Egitimi,

Turkce Ogretmenligi boliunlerinde okumakta olan ogretmen adaylarmm oznel iyilik
hallerini belirlemek

amaciyla Pozitif ve Negatif Duygulamm

(Diener ve arkadaslan,

Olcegi (PANAS),

1985) tarafmdan geli~tirilen ve Koker (1991) tarafmdan

Turkceye uyarlanan Yasam Doyumu Olcegi ve bagimsiz degi~kenlerle ilgili bilgileri
elde etmek amaciyla arastirmaci tarafmdan gelistirilen Kisisel Bilgi Formu 303

ogrenciye uygulanrnis, veriler istatistiksel olarak degerlendirilerek farkh degiskenler
( cinsiyet, algilanan akademik basan, algilanan ekonomik durum, algilanan annebaba tutumu, dini inane, uyruk, cinsiyet, bolumden memnuniyet

vb.) acismdan

incelenmistir.
Bu arastirmamn amaci, "cinsiyet,

bolum,

okudugu

bolumden

memnun

olma,

akademik basan, dini inane, algilanan anne baba tutumu, uyruk ve ekonomik gelir"
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degiskenleri

acismdan

ogretmen

adaylarmm

oznel iyilik hallerini

ve ortaya

koymaktir.
Arastirmanm Gerekeesi ve Onemi
Egitimde verirnliligi etkileyen en onemli etkenlerden birisi ogretmendir. Toplumun
degerlerinin

korunmasi,

surdurulmesi

ve

yeni

degerlerin

kazandmlmasmda

ogretmen en onemli ogedir.
Bu calisma icin toplumlann

gelismesinde

icinde farkh egitim kademelerinde

en dinamik sistem olan egitim sistemi

gorev almak uzcre ogrcnim goren ogretmen

adaylan tercih edilmistir, Ogretmenlerin hitap edecekleri ogrenci kitleleri uzerinde
toplum ve egitim lideri olma misyonlan bulunmaktadir. Gene nesillerin saghkh ve
mutlu bireyler olarak topluma kazandmlmasi,
derecede

sorumlu olan ogretmenlerin

onlarm formel egitimlerinden birinci

de saghkli ve iyi olus duzeyleri yuksek

bireyler olmasi ile dogal olarak yakmdan ilgilidir. Ogretmenlik mesleginin uyesi
olma

yolunda

egitim

almakta

olan

ogretmen

adaylannm

iyilik

hallerinin

belirlenmesi, mesleki egitimleri sirasmda oznel iyilik halleri uzerinde olumlu etki
yaratabilecek

sosyal, kulturel,

mesleki,

olusturulmasi,

ders programlan

icerisine kisisel

etkinlik ve uygulamalann

aktanlmasim

kisisel

firsatlann

universite

ve profesyonel

planlama

acismdan

ortammda

gelisim amach

da yarar saglayici

olacaktir.
Gunumuz
"kulture

egitim sistemlerinde
duyarli psikolojik

Cagdas egilim
vermeyecek

"kapsamh

gelisimsel rehberlik rnodellerinin''

danisma yaklasimlanmn''

ise problem ve rahatsizhk

bicimde saghkhliga,

populer oldugu ortadadir,

durumunun

ortaya cikmasina

mutluluga, uretkenlige odakh

firsat

gelisimsel bakis

cercevesinde,

ogrencilerin

basarmalanna

destek verecek rehberlik ve psikolojik damsmanhk programlannm,

her egitim

icinde bulunduklan

ve

kademesinde

ve kariyer

doneme ozgii gelisim gorevlerini

gelisim

sureci boyunca

planlanmasi

ve

uygulanrnasi yonundedir.
Ogretmen
belirlenmesi

adaylarmm

hizmet

ve kapsamh

oncesi

gelisimsel

egitimleri

modellerle

sirasinda

iyilik

hallerinin

90k yonlu gelisim

ve saghk

egilimlerinin desteklenmesi, rneslege atildiklannda hitap edecekleri cgrenci kitleleri
uzerinde de olumlu etkilere yol acacaktir. Bu noktada diger meslek gruplanndan
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farkh bir nitelik tasiyan ogretrnenlik meslegi adaylannm saghkhhk ve iyi olus hali
ile

ilgili

dururnlarmm,

incelenrnesi,

rnesleki

zenginlestirilmesi

egitim

baglaminda

surecleri

icinde

degerlendirilmesi,

bir ilk adirn atrna cahsmasi

olrna

acismdan bu arastirma onem arz etrnektedir.
Ogretmen adaylanrun olurnlu kisilik ozelliklerine dair pek 90k arasturna yapilnus olrnasma
ragmen alanyazmda oznel iyi olus hali ile ilgili etrnenler, oznel iyi olusu aciklayan kisilik
ozellikleri ya da ogretrnen adaylarma iliskin oznel iyi olus duzeyleri ile ilgili bir cahsmaya
rastlanmarrustir. Profesyonel rneslek yasamlanrn buyuk oranda belirleyecek bir egitim
kadernesinde bulunan ve yetiskinlige dogru ilerleyen ogretrnen adaylanrun mutlulugu ulke
geleceginin mutlulugu anlarmna gelrnektedir. Bu nedenle gene ogrermen adaylarmm oznel
iyi oluslanru aciklayan degiskenlerin ortaya konmasi, onlarm icindeki bulunduklan oznel
iyilik hallerini daha yakmdan tamma, kisisel ve rnesleki gelisim durumlanm saptarna
acilanndan da faydah olabilecektir.
Ogrctmenlik mesleginin profesyonel elernanlan olrna yolunda rneslek oncesi ya da
hizrnet oncesi egitim basamagmdaki aday cgretmenler, rnezuniyet sonrasmda rneslek
elernam olarak ilgili kururnlarda
egitimlerindeki

ve

pedagojik

gorev alacaklardir.
forrnasyonlanndaki

ozellikleri ile birlestirerek sergileyebileceklerdir.

Meslekte basanlanru,
basanlanru,

saghkli

alan
kisilik

Saghkli bireyin ozellikleri, oznel

iyi olus kavrarnmm onemini gundeme getirrnektedir. Bu arastirma kariyer gelisimi,
kariyer darnsrnanhgr ve insan kaynaklannm

yonetimi baglammda "oznel iyi olus"

kavrarruna iliskin kurarn ve arastirmalan Kuzey Kibns Turk Curnhuriyeti'nde ilk defa ele
almasi ve insan Kaynaklan alanma "kurarnsal boyutta" farkh bir bakis a91s1 getinnesi
acismdan da onemlidir. Bu arastirma "uygulama boyutunda" ogretmenlerin hizrnet oncesi ve
hizrnet ici egitimlerinin onem kazandigi gunumuzde profesyonel kariyer gelisiminde
ogretmealik meslegine ve ogretmenlerin oznel iyilik hallerine dikkat cekmesi acismdan bir
ilk niteligi tasimaktadir. Arastirma, ogretmen yetistiren yiiksek ogretirn kururnlannda
ogretmen adaylarma

hizrnet oncesi egitimler ve etkinliklerle, okullarda meslegini icra

etrnekte olan ogretmenlere ise hizrnet ici egitimlerle ve etkinliklerle "oznel iyilik halini
olurnlu yonde etkileyecek plan, program hazrrhklanrun gerekliligine" dikkat cekmesi
acismdan ayn bir oneme sahiptir.
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KKTC Milli Egitim Sistemine oznel iyilik hali kavrarrurun ve Oznel Iyilik halini olumlu
yonde etkileyecek etkinliklerin onemine dikkat cekmek acismdan bu arasturna, kaynak ve
yol gosterici olabilir.
Bu arastumarun sonuclanmn insan kaynaklan alamndaki uzmanlarm cahsmalanna yol
gosterici olmasi beklenmektedir. Bu tez calismasmm "oznel iyi olus" kavranuru Insan
Kaynaklan ve Kariyer Damsrnanhgi

alamna tasiyarak, alanda kuramsal ve uygulama

boyutundaki cahsma ve etkinliklere katkida bulunacak yeniliklere kaynakhk edecegi
umulmaktadrr.
Bu tez cahsmasi, kariyer gelisimi ve kisilik gelisimi sureclerinde ogretmen adaylarma,
ogretmenlere yonelik rehberlik, psikolojik darusma, kariyer darusmanhgi, psikoegitim,
hizmet ici egitim seminerleri, grup etkinlikleri ve

benzeri etkinliklerle destek verecek

cerceve planlar, prograrnlar ve etkinlikler icin yeni bir bakis a91s1 ve disiplinler arasi yeni
yaklasimlann olusturulmasina isik tutacaktrr.

Problem
Ogretmen adaylannm oznel iyilik hallerinin "cinsiyet, bolum, okudugu bolumden
memnun olma, akademik basan, algilanan ekonomik durum, fiziksel saghk durumu,
algilanan anne baba tutumu, fiziksel gorunumden memnuniyet, dini inane ve uyruk"
degiskenlerine

bagli olarak farkhhk gosterip gostermediginin

ortaya konmasi, bu

arastirmanm amacidir.

Alt Problemler
Arasnrmanm genel amacr dogrultusunda asagidaki alt problemlere yarut arannustir:

1. Ogretmen adaylanrun oznel iyi olus duzeyleri, cinsiyet acisindan anlamh farkhhk
gostermekte midir?
2. Ogretmen adaylanmn oznel iyi olus duzeyleri, bolumlere bagh olarak anlamh
farkhhk gostermekte midir?
3. Ogretmen adaylanrun oznel iyi olus duzeyleri, bolumden memnuniyetleri acismdan
anlamh farkhhk gostermekte midir?
4. Ogretmen adaylannm oznel iyi olus duzeyleri, akademik basanlan
anlamh farkhhk gostermekte midir?

acismdan
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5. Ogretmen adaylanrun oznel iyi olus duzeyleri, algilanan ekonomik duruma bagh
olarak anlamh farkhhk gostermekte midir?
6. Ogretmen adaylanrun oznel iyi olus duzeyleri, algilanan ana-baba tutumuna bagli
olarak anlamh farkhhk gostermekte midir?
7. Ogretmen adaylanrun oznel iyi olus duzeyleri, fiziksel saghk durumlanna bagh
olarak anlamh farkhhk gostermekte midir?
8. Ogretmen adaylanrun oznel iyi olus duzeyleri, fiziksel gorunusten memnuniyet
acismdan anlamh farkhhk gostermekte midir?
9. Ogretmen adaylannm oznel iyi olus duzeyleri, dini inane; durumuna bagli olarak
anlamh farkhhk gostermekte midir?
10. Ogretmen adaylanrun oznel iyi olus duzeyleri, uyruk acismdan anlamh farkhhk
gostermekte midir?
Sayilnlar
Arastirmamnsayiltisiasagidaverilmistir:
1. Arastirmaya kanlan ogretmen adaylan uygulanan veri toplama araclanru ictenlikle ve

durust bicimde yamtlanuslardir.
Simrhhklar
1. Bu arastirma 2007-2008 Egitim-Ogretim yihnda Yakm Dogu Universitesi Atati.irk

Egitim Faktiltesi Rehberlik ve Psikolojik Darusmanhk, Okul Oncesi Ogretmenligi,
Turkce Ogretmenligi, ingiliz Dili Ogretmenligi ve Bilgisayar Ogretimi Teknolojileri
Egitimi bolumlerinde okumakta olan 2. ve 3.sllllf ogrencilerinikapsamaktadir.Arastirma
sonuclan bu arastmna grubu ile smirhdir.
2. Bu arastirmada incelenen oznel iyi olus kavranu "Pozitif Negatif Duygu Olcegi'riin
(PANAS) olc;:ttigti ozelliklerle ve Yasam Doyumu Olcegi'nin olctugu ozelliklerle"
simrhdir.
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Tammlar
Oznel Iyi Olus: Bireyin yasami ile ilgili bilissel degerlendirmesi ile olumlu duygulann
varhgi ve olumsuz duygulann yoklugudur (Diener, 1994). Bu arastirmada oznel iyi olus,
PANAS

Olcegi'nin

ve Yasam Doyumu

Olcegi'nin

olytligil ozellik

olarak

ele

almrrustir.
Yasam

Doyumu: Kisinin yasammm niteligine iliskin, bilissel yargismm olumlu

olmasi anlamma gelmektedir (Diener, 1999).
Dini Inane: Ogretmen adaymm dini inanclanmn yasammdaki yeri ve onemine iliskin
bireysel gorusunu ifade etmektedir.
Fiziksel Goriinii~ten Memnuniyet: Ogretmen adaymm fiziksel gorunusunden memnun
olup olmadigiru, kendisini fiziksel olarak cekici bulup bulmadigrm ifade etmektedir.
Algtlanan Ana-Baba Tutumu: Ogretrnen adaynun, anne babasmin kendisine yonelik
· davramslanm otoriter, demokratik, ilgisiz ve asm koruyucu tutumlardan hangisine uygun
bulduguna dair gorusudur,
Fiziksel Saghk Durumu: Ogretmen adaymm silrekli tedavi gerektiren onemli bir saghk
sorunu ya da fiziksel bir engeli olup olmadigidir.
Algtlanan Ekonomik Durum: Ogretmen adaymm ailesinin ekonomik gelirini ve kendi
harcamalanm dtisundugunde kendisini alt, orta ya da ust ekonomik durumdan hangisinde
gordugudur.
Akademik Basan: Ogretmen adaylanndan alman bilgilere dayah olarak genel akademik
ortalamaya gore suuflandmlrms basan duzeyleridir. Genel akademik basan notu 4.00
ilzerinden 2.0'nin altmda olanlar "basansiz"; 2.01 ile 3.00 arasmda olanlar "orta derecede
basanh"; 3.01 ile 4.00 arasmda olanlar "basanh" olarak smiflandmlmistir.
Bolumden

Memnuniyet: Ogretmen adaymm bulundugu bolumden memnun olup

olmadigi, tekrar secim yapma sansi olsa yine aym bolumu tercih edip etrneyecegini
ifade etmektedir.

10

Kisaltmalar
KKTC: Kuzey K1bns Turk Cumhuriyeti
TC: Tiirkiye Cumhuriyeti
BOTE: Bilgisayar Ogretim Teknolojileri ve Egitimi

io: Ingiliz Dili Ogretmenligi
RPD: Rehberlik ve Psikolojik Darusmanhk
TurO: Turkce Ogretmenligi
000:

Okul Oncesi Ogretmenligi

PANAS: Pozitif Duygu NegatifDuygu Olcegi
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BOLUMII
KURAMSAL <;ER<;EVEVE

n.cn.t ARA~TIRMALAR

Insarun iyi olusu ve mutlulugu ile ilgili cahsmalarda bu genel kavramlar "oznel iyi olus,
psikolojik iyi olus, yasam doyumu, yasam kalitesi, iyilik hali ve olumlu duygularum"
kavrarnlan ile birlikte ele ahnmaktadir. Bu kavrarnlann anlarnlan birbirleri ile tamamen aym
olmayip buyuk oranda birbirleri ile iliski arz etmekte, aym zamanda bireyin olumlu
islevselligini ve mutlulugunu saglayan kosullarla ilgili bicimde sunulmaktadirlar.
Oznel iyi olus ve psikolojik

iyi olus farkh felsefe yaklasunlanndan kaynak

almaktadir.

icerisinde

Hedonik

gelenek

yurutulen

arastirmalar

oznel iyi olus

kavrammm, eudaimonik gelenek icerisinde yurutulen arastirmalar da psikolojik iyi
olus kavrammm ortaya cikmasmi saglamistir. Waterman (1993) iyi olusla ilgili,
hedonik (oznel iyi- olus) ve eudaimonik (psikolojik iyi olus) bakis acilan arasmda
onemli kavramsal farkhhklar bulundugunu bildirmistir. Hedonik iyi olus, problemin
olmamasi

uzerinden tammlamrken,

eudaimonik

iyi olus problemlerle

mucadele

uzerinden tammlannustir (Akt. Lent 2004).
Oznel iyi olus, psikolojik iyi olus, iyilik hali birbiriyle iliskili kavrarnlardir. Oznel iyi
olus alanmda iyi olusun yuksek olabilmesi icin, bireyin mutlu yasantilannm, mutlu
olmayan yasantilanndan

daha fazla olmasi ve yasammm bir 90k alanmdan doyumlu

olmasi onemli gorulmektedir.

Mutlulukla is yasarru arasmda onemli duzeyde bir

iliski vardir. Oznel iyi olusta, is yasarmmn bireyin gereksinimini gidermesi ya da
amacma ulastirmasmm dismda i~ yasamma yukledigi anlam da onem tasimaktadir.
Iyilik hali modeli bireyin ideal duzeyde saghkli olabilmesi icin yasarn alanlanm
dengeli bicimde nasil yasayacagi uzerinde durmaktadir. Oznel iyi olus bireyin bu
alanlardan aldigi doyum, bu alanlarda yasadigi haz veren ve vermeyen yasantilar
arasmdaki denge uzerine odaklanmaktadir.
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Oznel iyilik hali ile psikolojik iyi olma, olumlu psikolojik saghgin farkh yonlerini
iceren birbirleriyle iliskili kavramlar olarak gorulmektedir

(Keyes, Shmotkin ve

Ryff, 2002). Cogu arastirmaci oznel iyilik hali ve psikolojik iyi olmayi 90k boyutlu
bir olgu olarak ikisi birarada ele almaktadirlar

(Ryan ve Deci, 2001). Compton,

Smith, Cornish ve Qualls (1996) bir 90k iyi olma ol9egi uzerinde uyguladiklan
faktor analizleri

sonucunda

iki faktor saptamislardir:

1. "Oznel iyi olma" 2.

"Bireysel gelisim". McGregor ve Little (1998) ise "olumlu duygu, depresyon ve
yasam doyumunu" iceren "mutluluk" ve "bireysel gelisim, yasam amaci, baskalan
ile olumlu

iliskiler ve ozerkligi

belirlemislerdir.
belirlemek

Olcekleri'nden

"anlamhlrk"

olmak uzcre iki faktor

Benzer bicimde King ve Napa (1998) 1y1 yasamm ozelliklerini

uzere

vurgulandigmi

iceren"

yaptiklan

cahsmada

bildirmislerdir,

hem mutlulugun,

Ryff ve Keyes

"kendini kabul" ve "cevresel

hem

de anlamhhgm

( 1995), Psikolojik

hakimiyet"

Iyi Olma

ile, oznel iyi olmanm

boyutlan olan "mutluluk" ve "yasam doyumu" olcumleri arasmda orta duzeyde iliski
oldugunu saptamislar, psikolojik iyi olmanm diger dort boyutu olan "ozerklik",
"bireysel gelisim", "baskalan ile olumlu iliskiler", "yasam amaci" ile oznel iyi olma
arasmda

zayif iliski

oldugunu

belirlemislerdir.

ilgili

arastirma

sonuclanndan

goruldugu uzere psikolojik iyi olma ve oznel iyi olma birbirleri ile iliski icinde olan
kavramlardir ve bir 90k cahsmada bir arada ele almrmslardir. Bu baglamda olumlu
psikolojik saghgi 90k yonlu ve butun olarak incelerken iki yaklasimm birlikte ele
almmasmda yarar gorulmektedir.

Iyi Olus
Iyi olus alanyazim,

iyi olusun haz veren gostergelerine,

mutlu anlann mutsuz

anlardan 90k olmasma ve yasamin bir 90k alamndan doyum almanm onernine
odaklanmaktadir.

Bu noktada iyi olus, bireyin olumlu islevselligini aciklayan bir

kavram olarak karsirmza cikmaktadir.

Iyi hissetmek ise iyi olusun bir boyutunu

ol usturrnaktadir.
iyilik hali, "bedensel, zihinsel ve ruhsal boyutlarda bireyin en list duzeyde islevsellik arama
durumu ve sureci" olarak tammlanmaktadir (Archer, Probert ve Gage, 1987' den Akt.
Myers, 1991):
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Iyilik hali zihinsel, bedensel, ruhsal acidan optimal duzeyde bir saglikhhk durumu ve
boyutlann hepsinin butunlesmesiyle bireyin kisisel, sosyal ve cevresel tum yasam
alanlarmda tam olarak islevsel bir yasam surmesidir (Myers, Sweeney ve Witmer,
2000). Witmer ve Sweney (1991; 1992)tarafmdan gelistirileniyilik hali cemberi Adler'in
yasam gorevleri kurammi temel almaktadir. iyilik hali cemberine gore saghkli
insanm ozellikleri bes yasam gorevi ile aciklanmaktadir. Bu yasam gorevleri sprituel
yasam, kendini duzenlerne, is ve serbest zaman, sevgi ve arkadashk olarak
siralanmaktadir. Iyilik hali bir yasam yolu olarak sosyal, kisisel ve cevresel tum
alanlarda islevsel olmayi vurgulamaktadir (Akt. Myers, Sweeney ve Witmer, 2004).

~ekil 1.1 Iyilik Hali Cemberi (Korkut, 2004)

Kendini duzenleme, kisisel yuklemeler yoluyla gunluk aktivitelerde ve uzun donemli
arnaclara ulasmada bireyin duzenli ve dogrudan cabalanru kapsayan bir surectir. "i~
ve serbest zaman", psikolojik, ekonomik ve sosyal amaclann gerceklestirilmesini,
serbest zaman aktivitelerini, fiziksel, sosyal, entelektiiel, yaratici ya da icsel doyum
olanagi saglayan etkinlikleri icermektedir. "Arkadashk" ise evlilik ve aile
iliskilerinin yam sira bireysel ya da topluluklar halinde bireyin tum sosyal iliskilerini
kapsamaktadir (Akt. Dogan 2004).
Ryan ve Deci (2001) iyi olus cahsmalannm farkh felsefi koklere dayanan farkh
ancak aym zamanda ortusen iki perspektiften ortaya ciktignu vurgulamaktadirlar,
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Olumlu ve olumsuz duygulamm arasmdaki dengeye odaklanan hedonik bakis acisma
gore iyi olus, zevk ya da mutluluktan kaynaklanmaktadir.
Eudaimonik

bakis acismdan ele almdiginda, iyi olus mutluluktan

icermektedir.

Mutluluk,

bireyin potansiyelini

gerceklestirmesi,

daha fazlasmi

yasammi

anlamh

kilmasi ve amacmm olmasi ile ilgilidir. Aristoteles'in kullanrms oldugu eudaimonia '
kavrarru, iyi durumda
tammlanmaktadir.

olma, iyi durumda

iken iyi seyler yapma

hali olarak

Aristoteles'e gore tek tek olaylar, iyi ya da guzel seyler, zevklere

ve hazlara dayah bir yasam insam mutlu kilmada yeterli olmamaktadir.
insanm en son gayesidir,
arnactir. Mutlulugun

cunkii mutluluk degerdir ve rnutlulugun

degisik durumlara,

degerlendirmelere

Mutluluk
kendisi bir

ve anlayislara

gore

degisebilecegini vurgulayan Aristoteles, mutlulugun hasta olan icin saghk, fakir olan
icin zenginlik, bilgisiz olan icin egitim anlamma gelebilecegini

ifade etmektedir

(Akt. Yildiz, 2002).
Bu baglamda

eudaimonik

tamamlamalan,

yasami

acismdan aynlmaktadir.

gorus hedonik

anlamh

kilmalan

Eudaimonik

gorusten, bireylerin
ve amaclar

kisisel gelisimini

aramalanm

vurgulamasi

goruse gore, iyi olus sadece iyi hissetmek

olmayip bireyin nasil hissettiginden 90k ne yaptigiyla ve ne dtisundugu ile ilgilidir.
Hedonik acidan iyi olus, problemin olmamasiyla tammlamrken eudaimonik acidan
iyi olus, problemlerle mucadele olarak tammlanabilmektedir
Ryan ve Deci'ye

(Akt. Lent 2004).

gore (2001), iyi olus hem oznel (hedonik)

hem psikolojik

( eudaimonik) yonleri iceren cok boyutlu bir olgudur. Locke ve Lantham (2002) ise
farkhhklan

olmasma ragmen hedonik ve eudaimonik iyi olusun, kavramsal cerceve

icerisinde bir araya getirilebilecegini
sirasmda

savunarak, insanlann

da mutluluk yasayabileceklerini

ve hedeflerin

mucadele etkinlikleri
pesinden

kosmanm

da

hedonik memnuniyete giden onemli bir yol sunabilecegini belirtmislerdir.
')

Harari, Waehler ve Rogers (2005), iyilik hali kavrami ile belirli bir patolojiye
odaklanmak

yerine daha fazla saghk ve iyi olusun desteklenmesi

uzerine vurgu

yapildigim dile getirmekte ve iyilik hali kavrammm, insanm guclerine odaklanan
psikolojik

darusma

bildirmektedirler.

alamnm

arastirma

ve

uygulama

konusu

oldugunu
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Psikolojik iyi Olus
Psikoloji alanmdaki kuramcilar ve uygulamacilar geleneksel olarak cogunlukla
psikolojik bozukluklarm belirtilerini tammlamak uzerine odaklanrmslardir. Bunun
nedeni muhtemelen istenmeyen duygu ve davramslar konusunda aym goruste
olmanm, psikolojik saghgm belirtisi olabilecek duygu ve davrarnslar hakkmda ortak
goruse sahip olmaktan daha kolay algilanmasi olabilir. Psikolojik saghk kisaca,
patolojik belirtilerin olmayisi biciminde tammlanabilir. Ancak bu tammdan, genel
olarak kaygih, depresif ya da tutarsiz oldugu gozlenmeyen bir bireyin mutlaka
psikolojik olarak iyi ya da saghkli oldugu anlanu da cikanlmarnahdir (Kinnier,
1997).
Keyes, Shmotkin ve Ryff' e gore (2002), psikolojik iyi olus yasamla mucadeleyi,
anlamh hedefler belirlemeyi, birey olarak buyumeyi ve gelismeyi icermektedir.
Psikolojik iyi olusun bir baska tamrni, yasamda karsilasilan gucluklere karsi kisinin
gosterdigi uyum biciminde ifade edilebilir. Ryff e gore (1989) psikolojik iyi olusun
bazi temelleri cocukluktan ya da ergenlikteki yasantilardan kaynaklanabilmektedir
(Akt. Kitamura ve Kishido, 2004). Psikolojik iyi olus alanmda mutluluk, bir hedef
olmaktan 90k, iyi yasanan hayatm bir urunu olarak dusunulmektedir (Ryff ve
Singer, 1998 Akt. Lent 2004).
Orley, Saxena ve Herrman'a gore (1998) iyi olus icsel bir surec olmasma ragmen
dissal olaylardan da etkilenmektedir. iyi olus "erken yasantilar, ruh hali, kisilik
ozellikleri ve beklentiler" araciligi ile bicimlenmektedir (Akt. Kitamura ve Kishido,
2004).
Psikolojik saghkhliga <lair alanyazm incelendiginde, psikolojik sorunlarla ilgili 90k
sayida

arastirmaya

rastlanmaktadir.

Ancak

olumlu

psikolojik

islevsellik

konusundaki calismalann, psikolojik sorunlarla ilgili olanlarla karsilastmldigmda
90k az sayida oldugu dikkat cekmektedir, Psikolojide pek 90k ana kavramm anlarru
olumsuz egilim uzerinden tammlanmakta olup psikolojik saghkhhk, saglik
durumundan 90k hastahgin yoklugu ile eslestirilerek sunulmaktadir (Ryff ve Singer,
1996).
Psikolojik

sagliga

iliskin

alanyazm,

psikolojik

saghgm

olumsuz

acidan

degerlendirilmesi ile ilgili aynntih bilgilerle dolu olmakla birlikte psikolojik sagligm
olumlu gostergelerine dair az sayida aciklamaya yer verildigi gorulmektedir
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(Kinnier,

1997; Ryff ve Singer, 1996; Myers ve Diener,

kuramlannda
saghkhhkla

1995). Bazi kisilik

olumlu psikolojik sagliga dair aciklamalar yer almaktadir. Psikolojik
ilgili olarak sirasiyla Freud, Adler, Jung, Homey, Erikson, Sullivan,

Fromm, Rogers, Maslow, Allport ve Jahoda'mn

gorusleri izleyen satirlarda kisaca

aciklanmaktadir.
Psikoanalitik kurama gore iyi uyum yaprms bir bireyde id, ego ve super ego, egonun
liderliginde goreli bir uyum icinde cahsmaktadir. Boylece birey nedeni belli olmayan
ya da 90k uzun suren kaygi ve bunaltilar gelistirmeyecek ve psikolojik anlamda
hastalanmayacaktir

(Kih991, 1992). Freud yasam boyunca birtakim gucluklerin ve

bazi mutsuzluklann
psikolojik

yasanmasmm

acidan saghkh

kacmilmaz oldugunu vurgulamaktadir.

bireylerin

iki temel ozelliginin

Freud,

sevmek ve cahsmak

oldugunu dile getirmektedir ( Gectan, 2005).
insamn bireylesme silrecinin yasarrn boyunca devam edecegini ve ozellikle yasamm
ikinci yansmda bu surecin daha 90k fark edilecegini ifade eden Jung,

bireylesme

surecini kisinin "butun insan" olmasi olarak tammlamaktadir. Butun insan olmak,
kisiligin gozardi edilmis yonleriyle uzlasmaya varmak demektir. Y asamin asamalan
vardir

ve her

birey

bu

asamalann

gerektirdigi

gorevleri

gerceklestirmekten

sorumludur (Fordham, 2001). Bireyin psikolojik acidan saglikh olmasi, bireylesme
sureci sonucunda

butun insan olmasi ve icinde bulundugu

yasam asamasmm

gerektirdigi gorevleri gerceklestirmesi ile soz konusu olabilmektedir. insanm kendini
gerceklestirilebilmesi

icin egonun isbirligi gerekmektedir. Kisiligin bireylesebilmesi

icin, insanm kendine iliskin herseyi bilinclilik duzeyine tasiyabilmesi

onemlidir

(Gectan, 2005).
Adler'in

psikolojik sagliga bakis a91s1 Freud'un bakis a91s1 ile bir 90k benzerlik

gostermekle

birlikte

vurgulamaktadir.

Adler

sosyal

ilgiyi

eek

onemli

bir

kategori

olarak

Adler'e gore psikolojik olarak saghkh bir birey, yasamin ii9 temel

ugrastmci unsurunu basanh bir bicimde karsilamaya hazirdir: Toplum, meslek, ask
ve evlilik.
Adler'in tarumma gore saghkh bir insan, varolusunun getirdigi sorunlara guvenli ve
gercekci

bir bicimde

yaklasmaktadir,

Y enilgiden

korkmadigi

icin karsilastrgi

durumlardan ve kendisi ile ilgili gerceklerden kacmamakta, icsel caresizlik ve dis
kaynakh zorluklar karsismda yapici cabalara yonelmektedir. Adler'e gore yetersizlik
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duygusunu ustunluk cabalan ile abartma olmaksizm dengeleme ve toplum tarafmdan
onaylanmis

bir yasam bicimi gelistirebilmis

olma psikolojik

saghk icin onem

tasimaktadir. Psikolojik olarak saghkh bir birey insanlara sevgi ve yakmhk gosteren
bir sosyal ilgiye, hem kendisinin hem de diger insanlann amaclanru ve cikarlanru
gozeten duygu ve dusuncelere sahiptir (Gectan, 2005).
Horney' e gore, saglikh gelismis insan Uy davrams biciminin her birini, icinde
bulundugu kosullara gore secerek kullanmaktadir.
isteklerini

kabul edebilmeli,

kalabilmelidir.

gerektiginde

lnsan gerektiginde baskalanmn

savasabilmeli

ve gerektiginde

Bu Uy davrarus turu birbirini tamamlamakta

yalmz

ve uyumlu bir butun

olusturmaktadir (Gectan, 2005).
Horney'e gore "gercek benligi'tni yasayabilmesi bireyin psikolojik saghgi icin onem
tasimaktadir.

Bireyin psikolojik saghgmm gostergelerinden biri kendi icin giivenlik

saglama ya da kaygidan korunma amaciyla insanlara yonelme (sevgi), insanlara
karsi olma (saldirganhk), insanlardan kopma (bagunsizhk) gibi norotik ihtiyaclardan
birine

saplamp

kalmaksizm,

duruma

gore

bu

gereksinimlerden

iicunu

de

kullanabilecek kisilik butunlugune ulasrms olmadir (Gectan, 2005).
Erikson

ego kavrammm,

degisiklige

ugradignu

bicimlenmektedir,
kazanmaktadir.

yasamm

belirli donemlerinde

belirtmektedir.

Ego

sistemi

yasa ve duruma gore

Her donem bir onceki donemin etkisi ile

her

yeni

donemle

birlikte

yeni

bir

kimlik

Kimlik duygusu bir anlamda benlik yasantisi olarak tammlanabilir.

Erikson insanm

sekiz psikososyal evrede gelistigini vurgulamaktadir.

Her evrede

benlik, belirli bir takim sorunlan cozerek o evreye ozgu psikososyal bir bunahmi
atlatmaktadir. Her donemin basansi bir onceki donemin ne olcude basanli gectigi ile
baglantihdir.
Guvensizlik,

Bu

donemler

soyle

siralanmaktadir:

2. Ozerklige karsi-Kusku

ve Utanc,

1.

Temel

guvene

karsi-

3. Girisimcige karsi-Sucluluk

duygusu, 4. Basanh olma duygusuna karsi-Asagihk duygusu, 5. Kimlik kazanmaya
karsi-

Kimlik

karmasasi,

6. Yakm

iliskiler

kurmaya

karsi

-Yalitilrmshk,

7.

v

Uretkenlige karsi - Durgunluk, 8. Benlik butunlugune karsi -Umutsuzluk. Erikson'a
gore bu niteliklerden olumlu olanlarm olumsuzlardan fazla olmasi bireyin psikolojik
saghkhhgmi gostermektedir (Geytan,2005).
Kisilerarasi Iliskiler Kuramcisi Sullivan, insanlar arasi iliskilere onem vermektedir.
Davrams problemlerinin

temelinde

sosyal iliskiler yatmaktadir.

Sullivan'a

gore
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(1958), kisiligin temel dinamigi benlik saygismm korunmasi ile kaygidan kacmmaktir
(Gectan, 2005). Sullivan'a gore yogun kaygi yasama ya da gerceklerle yuzlesmeme,

kisilerarasi iyi iliskileri engellemekte ve bireyi gerceklerden koparmakta olup
yaratmaktadir. Bireyin yogun kaygi yasamamak icin kaygi yaratan

saghksizlrk

durumlardan surekli uzak durmasi da ic dunyasmda bu durumu algilamasuu
engelleyici savunmalar gelistirmesine ve saghksizliga yol acrnaktadir. Psikolojik
olarak saghkh birey, kendisi ve diger insanlar hakkmda dogru ve yeterli
personifikasyonlar gelistirerek iyi iliskiler kurabilen bireydir (Akt. K1h991, 1992).
Fromm'a gore insanm varolusu ozgurluk ile birlikte ele almmahdir. Ozgurluk,
davramslann icgudulerin egemenliginden kurtulmasiru icermektedir,

Insan ruhu

insanm varolus kosullanndan kaynaklanan gereksinimlerinin tammlanmasi ile
anlasilabilmektedir. Fromm'a gore insan evren icindeki durumunun gercekten farkma
vardigmda, varolusunun onemsizligiyle yuzlesmek zorunda kalmaktadir,

Bu

durumda yalruzlik ve hiclik duygusu yasamaktadir. Bireyin guclerini harekete geciren
temel etmen, icinde bulundugu bu "belirsizlik" durumudur. Birey gercekle, panige
kapilmadan

yuzlesebilirse,

guclerini

harekete

katabilecektir. Birey kendisi olarak, kisaca

gecirerek

yasamma

anlam

ozgurleserek uretken olabilecektir.

Uretken olan birey insanlan olduklan gibi kabul eden, saygi gosteren ve onlan seven
bireydir. Fromm benligin bireysellesmesi icin asal baglardan kurtularak ozgurlesmeyi
ve bu ozgurlugun getirdigi caresizlik ve yalmzhk duygularmdan kurtulmak icin kendi
bireyselligini yitirmeden diger insanlarla dayamsma, paylasma ve sevgi baglanyla
butunlesmeyi psikolojik saghkhhk gostergesi olarak gormektedir (Gectan, 2005).
Rogers, psikolojik acidan saghkh insam "tam olarak islevde bulunan insan" olarak
tanimlamaktadir. Tam olarak islevde bulunan insan "kendini gerceklestirmekte olan"
kisidir. Kendini gerceklestirme, psikolojik saghk halinin en list duzeyidir. Rogers'a
gore tam olarak islevde bulunan insanlar yeni yasantilara acik, her am dolu dolu
yasama egiliminde, gelismeye acik, spontan ve esnek, baskalannm dusunceleri yerine
I

kendi icgucleriyle davranabilme yetenegine sahip, dusunce ve davramsta ozgurluk .
duygusuna sahip ve yuksek duzeyde yaratici olan kisilerdir (Akt. Kuzgun, 1992;
Y esil yaprak, 2001).

Maslow psikolojik olarak saghkh bireyi, kendini gerceklestirmekte olan birey olarak
tarumlarnaktadir. Kendini

gerceklestirme

yolunda olan ve

saghkli

olarak

tammlanabilecek insanlar su ozelliklere sahiptirler: Nesnel bir gerceklik algisi, kendi
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yaratihslanm

oldugu

gibi

kabullenme,

kendini

ise

adama

ve

sorumluluk,

davramslarda sadelik ve dogalhk, bagimsizhk, ozerklik ve mahremiyet gereksinimi,
tum insanliga yonelik empati ve sevgi, konformist yasarn tarzma direnc, demokratik
karakter yapisi, yaraticihk, yuksek derecede sosyal ilgi, kisilerarasi derin iliskiler
kurma, mizah duygusu, takdir edebilme (Akt. Kuzgun, 1992).
Allport psikolojik saghgi olgunlasma ile baglantih gormektedir. Olgunlasmis insanm
(psikolojik olarak saghkli insanm) ozellikleri sunlardir: Benlik kapsammm genisligi,
merhametli ve sevgi dolu iliskiler kurabilme, duygusal guvence ve kendini kabul,
gercekci olma, icgoru sahibi olma (Ewen, 1988).
Kisilik kuramcilannm olumlu psikolojik yapiya iliskin goruslerine ek olarak, Jahoda
(1960) "olumlu psikolojik saghk" olarak isimlendirdigi alt! kriteri iceren bir liste
olusturmustur.
siralanmaktadir:

Psikolojik sagligi yerinde olan bir birey olmanm alti kriteri soyle
Kendisine iliskin olumlu bir tutuma sahip olma (kendini kabul),

kendini gerceklestirme yolunda surekli gelisme ya da ilerleme, yasanumn bir anlami
ya da amaci oldugu duygusuna sahip olma, yasammda bagimsiz ya da ozerk bir
bicimde davranabilme, gercegi algilama (onemli oranda carpitmadan),

cevresinde

hakimiyete ulasabilme (askta yeterlilik ve iste beceriklilik).
Psikolojik iyi olmamn kavramsal olarak mutluluk ya da yasam doyumu gibi oznel iyi
olmamn onemli ampirik gostergelerinden

farkh oldugu belirtilmektedir

(Bradburn,

1969; Diener, 1984).
Oznel iyi olmanm ampirik gostergelerinin

cogunun kuramsal temelinin olmadigi,

tarihsel rastlantilara dayandigi gorulmustur (Ryff ve Singer, 1996). Bu baglamda
oznel iyi olma psikolojik iyi olma icin yeterli bir kosul degildir. Ornegin mani nobeti
icerisinde taskm duygular yasayan bir kisi yasamindan oldukca hosnut oldugunu
bildirebilir. Kendi gudulerinden, duygulanndan anndiguu soyleyen, inzivaya cekilmis
bir birey de mutlu oldugunu ifade edebilir. Ancak bu bireyler, psikolojik acidan
saghkh ya da iyi olarak degerlendirilmeyebilmektedir

(Yetim, 2001).

Her ne kadar genel egilim psikolojik saghk ile oznel iyi olmayi ya da mutlulugu
eslestirme yonunde olsa da mutluluk, psikolojik iyi olmamn olctltlerinden biri olarak
tanimlanmamaktadir
"psikolojik
cekmektedir.

(Kinnier, 1997). Bu noktada Ryff da (1989a) oznel iyi olmanm

iyi olmamn temel yapisuu tammlamak

icin planlanmadigma"

dikkat
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Ryff'a gore (1989a) psikolojik iyi olma, olumlu duygu, olumsuz duygu ve yasam
doyumunun basit bir birlesimi olmamn otesinde, yasam tutumlanndan

olusan 90k

boyutlu bir yapi olarak ortaya konmalidir. Psikolojik iyi olmayi aciklayan kuramsal
temelli yaklasimlann

yoklugunu vurgulayan Ryff (1989a, 1995) kisilik ve gelisim

kuramcilannm olumlu psikolojik sagliga iliskin kuramsal aciklamalanm temel alarak
"Cok Boyutlu Psikolojik Iyi Olma" olarak adlandmlan bir model olusturmustur.

Ryff'm Cok Boyutlu Psikolojik Iyi Olus Kurann
Ruh saghgmm olumlu ozelliklerin varligi ile tammlanmasi gerektigine inanan Ryff'e
gore (1995), psikolojik acidan iyi olma, stressiz olmaktan ya da diger ruh saghgi
problemlerinin olmamasmdan ote bir seyler ifade etmektedir.
Psikolojik iyi olus, olumlu benlik saygisiru, insanlarla olumlu iliskileri, cevreye hakim
olmayi, ozerkligi, yasamm anlanuru ve amachhgim ve surekli buyume ve gelisme
duygulanru icermektedir,
Sekil

1.2'de

Cok Boyutlu

Psikolojik

iyi Olma Modelinde

yer alan boyutlar

gosterilmistir.

Digederiyle rnum1u
Il:i:§kiler

Ozetldik

Sekil 1.2 Ryff'm Cok Boyutlu Psikolojik Iyi Olma Modeli'nin Boyutlan
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Buyuk psikolojik rahatsizhklardan act cekenler ile psikolojik iyi olusa sahip insanlar
arasmda anlamh fark yaratan yonler bulunmaktadir. Psikolojik bir bozukluktan dolayi
rahatsiz ohnayan ama yasarrunda bir 90k olumlu gilzelliklerden mahrum kalan bireyler
vardir, Bu gilzelliklerin olmamasi, ruh saghgina iliskin bilimsel soylemlerde dikkatten
kacan insan saghgi ile ilgili bir baska etkili tarumlamarun yapilmasiru gerekli kilrmstir.
Ryff ve Keyes (1995), psikolojik iyi olus cahsmalannda olumlu islevselligin iki ana
kavram tarafindan yonlendirildigini belirtmektedirler: 1. Olumlu ve olumsuz duyguyu ayirt
etmek ki mutluluk bu ikisi arasmda denge kuruldugunda ortaya cikacaktir. (Bradburn,
1969). Bu baglamda kavramsal ve yontem-bilimsel incelemeler, iyi olusun bu ilk ise vuruk
kavram uzerine odaklanrrustrr, 2. Sosyologlar arasmda kabul edilen ikinci ana kavram ise
yasam doyumudur. Y asam doyumu iyi olusun ternel gostergesi sayilmaktadir. Ryff a gore
(1989) iyi olusun altmda yatan yapilar, alanyazmda sunulandan daha karmasiktir.
Ryff (1989) mutlulugun, genel doyum ve duygularumla belirlenmesi yerine psikolojik
islevlerin oznel belirleyicilerinin incelenmesini onermistir, Oznel iyi olus arasnrmalanrun
kuramsal bir temele gereksinimi oldugunu savunan Ryff (1989), birkac kuramsal bakisi
"psikolojik iyi olus" kavramuu tanrmlamak icin birlestirmis ve iyi olusla ilgili altematif bir
yaklasim getirmistir (Akt. Cooper, Okamura ve McNeil, 1995).
Ryff' a gore (1995), psikolojik iyi olusun anlarmm kavramada bazi kuramsal yaklasunlar
temel olusturmakta, ozellikle

yasam boyu gelisim psikolojisi, iyilik halinin sayisiz

tarumlamasnu sunmaktadir: Erikson'un psiko-sosyal gelisim donemleri modeli, Buhler'in
yasarmn tarnamlanmasma dogru isleyen temel yasam egilimleri ve Neugarten'in yashhk
ve yetiskinlikteki
gerceklestirme,

kisilik degisimleri tammlamalan.
Rogers'm

tam

Aynca

Maslow'un

kendini

olarak islevde bulunma, Jung'un birey olma ve

Allport'un olgunluk kavrami gibi psikoloji kavramlan da iyi olus kavramma iliskin
temeller

ortaya koymaktadir,

Ryff, bu bakis acilannm sirurlandmlrrus bir ozetle

bunmlestirilebilecegini ileri surmektedir.

Iyi olus ozellikleri gozden gecirildiginde, bircok kuramcmm olumlu psikolojik
islevselligin benzer ozellikleri uzerine yaptigi vurgulardan yola cikan Ryff (1995), birlesik
modelinin temel boyutlan olarak belirledigi "kendini kabul, olumlu iliskiler, ozerklik,
cevre hakimiyeti, yasam amaci ve kisisel gelisim" boyutlanru elde etmistir. Kuramlarm
farkh ogelerini butunlestirerek her bir boyuta iliskin tammlan yapilandiran Ryff (1995),
kendini kabul boyutu icin Maslow, Rogers, Allport ve Johada tarafmdan vurgulandigi
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bicimde "bireyin yalmzca kendine karsi olumlu tutuma sahip olmasim icermeyen aynca
Jung'un bireysel sorumluluk kavrarmru da icinde

banndiran, bireyin iyi ve kotii

niteliklerini kabul edisini ve Erikson'un benlik butunlugt; islevinin bir parcasi olarak
tarumladigi, kisinin gecmis yasantisuu kabul etmesini de iceren bir tarum getirmektedir.
Kendini

gerceklestirme

kavrarmyla bireyin kapasite ve egilimlerini

tam olarak

gerceklestirmesi

icin biyolojik ve icsel bir gucten soz eden Rogers, kendini

gerceklestirmeye

goturen eylemlerin

kisilere doyum verdigini, engelleyici olarak

algilanmadiguu, mutsuzluga neden olmadigim vurgulamaktadir. Kendini gerceklestirme
kavrarm ayru zamanda

Jung ve Adler'in kuramlannda da onem arz etmektedir (Ryff,

1995).
Ryff'in

psikolojik

iyi olus

kurami

temelini,

gelisimsel

psikoloji

ve klinik

psikolojideki kavramlardan almaktadir, Hastaligm olmamasi nasil psikolojik olarak
iyi olmanm bir kamti degilse; bireyin kendini mutlu hissetmesi ve oznel olarak
yasammdan

doyumlu

olmasi

da

olumlu

islev

gosterdiginin

bir

karuti

sayilmayacaktir. Ryff'in psikolojik iyi olus kuramma gore, bireyin psikolojik olarak
saghkli olmasi, yasarmmn bazi alanlarmdaki olumlu islevselligine baglanmaktadir.
Bireyin, baskalanyla olumlu iliskilerinin, yasadigi cevreye hakimiyetinin, kendini ve
gecmisini kabulunun, yasamuun amacmm ve anlammm, kisisel gelisiminin ve kendi
kararlanm kendisinin verebilme gucunun olmasi gerekmektedir.
Cok Boyutlu Psikolojik Iyi Olma Modeli'nde
Allport'un

olgunlasma,

Rogers'm

bireysellesme kavramlarmdan,

Maslow'un

kendini gerceklestirme,

tam olarak islevde bulunan insan ve Jung'un

Erikson'un psikososyal gelisim asamalan, Buhler'in

temel yasam egilirnleri, ve N eugarten' in yetiskinlik ve yashhkta kisilik degisiminin
ozellikleri

ve Jahoda'mn

belirledigi

olumlu

psikolojik

saghk

olcutlerine

yer

verilmistir (Ryff, 1989a, 1995).
Ryff'm (1989a) onerdigi "Cok Boyutlu Psikolojik Iyi Olma Modeli" alti psikolojik
boyuttan olusmaktadir (Ryff, 1989a, 1989b; Ryff ve Keyes, 1995; Keyes, Shmotkin
ve Ryff, 2002):
1. Bireyin gecmis yasamma ya da kendisine iliskin olumlu degerlendirmeleri
(kendini kabul),
2. Bir birey olarak surekli buyudugu ve gelistigi duygusu (bireysel gelisim),
3. Bireyin yasarmrun anlamh ve amach oldugu inaner (yasam arnaci),
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4. Kisilerarasi iliskilerde sicakhk ve giiven ( digerleri ile olumlu iliskiler),
5. Bireyin kendi istek ve gereksinimleri dogrultusunda cevresindeki yasami
etkili bir bicimde yonlendirebilme kapasitesi (cevresel hakimiyet)
6. Kendi kendine karar verme duygusu (ozerklik)
Boylece bircok olusumun baslica ortak noktalanm birlestiren Ryff'a gore (2002), her
bir psikolojik iyi olus boyutu, bireylerin olumlu olarak yasamaya cahsirken karsilastiklan
farkh zorluklarla ilgilidir. insanlar kendi suurlamalannm (kendini kabul) farkmda olsalar
bile, kendileri hakkmda iyi hissetmeye cahsmaktadirlar. Bireyler sicak ve gtivenilir kisiler
arasi iliskiler gelistirmeye (baskalanyla olumlu iliskiler) ve kisisel gereksinim ve isteklerini
karsilayacak bicimde cevrelerini bicimlendirmeye (cevre hakimiyeti) cahsmaktadirlar.
Aym zamanda insanlar bireyselligi daha genis bir sosyal baglamda surdurmek icin kendi
yasamlanru belirleme ve kisisel otorite (ozerklik) duygusunu aramaktadirlar. Yasamsal
arayislardan birisi kisinin cabalan ve mucadelelerine anlam bulma (yasamm amaci)
cabasidir,

Son

olarak

kisinin

yetenekleri

ve

kapasitelerini

(kisisel

gelisim)

gerceklestirmesi, oznel iyi olus acismdan 90k onemlidir.
Ryff (1989) bu alti boyutun her birinin bireyin icinde yasadigi kultur, tarih, etnik
koken ve smif gibi faktorlerden

etkilenecegini

bildirmektedir.

Ornegin toplum

bilincinin on planda tutuldugu bir toplumda, insanlarm bireyselligi yasama arzulan,
kendi

yasamlanni

belirleme

istekleri,

kendilerini

duygusal

olarak

1y1

hissetmemelerine neden olabilecektir.
Hep birlikte

ele almdigmda bu alti boyut, bireyin kendini ve yasarmru olumlu bir

bicimde degerlendirmesini, bir birey olarak surekli buyume ve gelisrne duygusunu,
yasarrun anlamh ve amach oldugu inancnu, insanlarla iyi iliskilere sahip olmayi, yasarru
ve dunyayi etkili bir bicimde yonetmeyi ve kendi kararlanm verme duygusunu iceren
bir iyi olusu kapsamaktadir.
Oznel Iyi Olus
Felsefecilerin

tarihsel bakis acilan icinde, insan eylemlerine

iliskin en belirgin

guduleyici mutluluk olarak ele alinrmstir. Oysa psikologlar

ve sosyal bilimciler

yakm zamanlara kadar "sorunlar, sikmtilar ve mutsuzluklar"

uzerinde daha fazla

yogunlasmislar, olumlu psikolojik yapi paralelinde oznel iyi alma ya da mutluluk
degiskenleriyle

yeteri

kadar

ilgilenmernisler

ve

mutlulugu

fazlasiyla

ihmal
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etmislerdir. "Mutluluk rnutsuzlugun tersidir, acmm yoklugu hazdir" varsaymuru
temel alnuslardir (Diener, 1984).
Oznel iyi olma alanmdaki ilk calismayi yapan Wilson (1967), mutlu insanm genel
profilini cikarrms, mutlu kisiyi "gene, saghkh, iyi egitimli, iyi ucret alan, disadonuk,
iyimser, kaygisiz, dindar, evli, is erdemi yuksek, makul isteklere sahip ve zeki kisi"
olarak tamrnlamrstir. En avantajh kisinin en mutlu kisi oldugunu belirten Wilson,
bir baska saptamada bulunarak, Antik Yunan filozoflanndan bu yana mutlulugu
anlamada cok az kuramsal gelisme olduguna vurgu yaprmstir. Wilson'dan soma, bu
alandaki kuramsal cahsmalar hizla artmistir. Oznel iyi olmaya ya da mutluluga
yonelik ilgi 1970'lerden sonra artan bir ivme kazanrmstir (Diener, 1984)
Mutluluk ya da iyi olmayi tammlama cabasina girisen bircok filozof ve sosyal
bilimcinin tarumlan uc kategoride toplanmaktadir. Birinci kategori icinde oznel iyi
olma

"erdemlilik

ya

da

kutsalhk

gibi

dissal

olcutlere"

dayah

olarak

tammlanmaktadir. Mutlulugun olcute dayah tammlannda mutluluk oznel bir durum
olarak degil, istenen bazi niteliklere sahip olmak uzerinden degerlendirilmistir.
Mutlulugun bu kategoriye giren olcutleri kisinin oznel yargilanrudegil, gozlemcinindeger
cercevesini gostermektedir, Aristotle'm mutluluk tammi bu ilk kategori icinde yer
almaktadir, Bu tammlarda Aristotle'm "eudaemonia" gorusu etkilidir. Bu goruste
"erdemli yasam, bireyi mutluluk ve huzura ulastirabilecektir" dusuncesi egemendir.
Ikinci kategoride sosyal bilimciler, "bireyin yasamiru olumlu degerlendirmesini
saglayan etmenlerin neler oldugu sorusu" uzerinde odaklanarak, oznel iyi olmayi
"yasam doyumu" biciminde adlandirmakta ve iyi yasam standartlarma dayah
tarumlamalar getirmektedir (Diener, 1984). Ucuncu kategori icinde ise, "mutlu ya da
oznel olarak iyi olan birey, gunluk yasamda olumlu duygulan olumsuz duygulara
gore daha fazla yasamaktadir" dusuncesi yer almaktadir. Olumlu duygularum,olumsuz
duygulammaoranla daha ustundur, Oznel iyi olusun bu tamrrunda hos olan duygusal
yasantilar uzerinde durulmaktadir (Bradburn, 1969).
Oznel iyi olmaya dair arastirmalarda bireylerin, neden kendi yasamlanru olumlu acidan

degerlendirdikleri odak noktasidir. Bu cahsmalarda ele alman kavramlar mutluluk,
. doyum, moral ve olumlu duygu olarak karsirmza cikmaktadir (Diener, 1984).
\

Bu acidan bakildigmda oznel iyi olma kavrami, olumlu ve olumsuz duygu ile yasam
doyumu kavramlanm iceren bir yapiya sahip gorulmektedir. Myers ve Diener'e gore
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(1995) mutluluk ya da oznel iyi olma "bireyin yasamma dair olumlu dusunce ve
duygulanmn
duygunun

miktarca ustunlugu" anlamma gelmektedir. Oznel iyi olma "olumlu
varhgi,

olumsuz

duygunun

yoklugu ve yasam doyumu"

olarak da

tarumlanmaktadrr.
Oznel iyi olma, bireylerin yasamlanm

neden olumlu yollardan degerlendirdikleri

uzerine odaklanmaktadir (Diener, 1984). Oznel iyi olma olumlu nitelikleri ve olumlu
olcmeleri

kapsayan bir alandir ve gecici duygu durumlardan

cok, uzun sureli

duygulan dikkate almaktadir (Y etim, 2001 ). Oznel iyi olmanm, duygusal ve bilissel
olmak i.izere iki bileseni vardir: Duygusal bilesenler olumlu duygu ve olumsuz
duygudan olusurken, bilissel bilesen bireyin yasam doyumudur (Diener ve Larsen,
1993; Diener ve Suh, 1997; Pavot, Diener, Colvin ve Sandvik, 1991; Schimmack,
Radhakrishnan, Oishi, Dzokoto ve Ahadi, 2002).

Olumlu Duygu
/

Duygusal Bile~en

"<,
Olumsuz Duygu

Oznel Iyi Olm~

Bilissel Bilesen

---<IJ>•

Yasam Doyumu

~ekil-1.3. Oznel Iyi Olmanm Bilesenleri (Cenksever, 2004)

Alana onernli di.izeyde katki getiren, klasiklesrnis bir arastirma yapan Bradburn
(1969), oznel iyi olmanm duygusal bilesenleri olan olumlu ve olumsuz duyguyu
tartisrms, ikisi arasmdaki aynrru ortaya koymustur. Olumlu duygu isteklilik, enerjik
olma, ruhsal uyanlrmshk

ve kararhlik bilesenlerini ifade etmekte olup, olumsuz

duygu ise uzuntu, kaygi, korku, ofke, sucluluk ve kucumseme gibi hos olmayan
duygu

durumlarmm genis bir arahgim yansitmaktadir (Watson, 1988; Watson ve

Pennebaker, 1989).
Egitim di.izeyindeki degisiklikler, is durumu, sehirlesme ya da politik gerginlikler
gi~i makro di.izeydeki sosyal degisikliklerin, kisisel yasam durumlanna (kisisel iyi
olma durumlanna) etkisini belirlemeyi amacladigi cahsmasmda rnutlulugu "olumlu ve
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olumsuz duygu arasmdaki denge" olarak tammlayan Bradburn (1969) olumlu ve
olumsuz duygu alanlannm iki ayn degerlendirme boyutu oldugunu bildirmistir.
Bu boyutlar farkh kisilik ozelliklerini ifade etmektedir. Costa ve McCare (1980)
yaptiklan arastirmada benzer bir bulguya ulasrmslar, olumlu duygunun disadonukluk
ile anlamh iliskisi oldugunu, nevrotizm ile iliskili olmadiginr, buna karsm olumsuz
duygunun

nevrotizm

ile anlamh

iliskisi

oldugunu,

disadonukluk

ile iliskisi

olmadrgnu bildirmislerdir, Baska bazi arastirmalarda ise (Watson ve Clark, 1992;
Watson, Clark ve Tellegen, 1988; Watson ve Tellegen, 1985), olumlu ve olumsuz
duygunun farkh ve dikdogrusal faktorler oldugu tartisilrrus, bu iki faktorlu yapi bir
90k arastirma

ile desteklenmistir

(Diener ve Emmons,

1985; Warr, Barter ve

Brownbridge, 1983; Zevon ve Tellegen, 1982). Bu baglarnda, bireylerin iyi olmalan
iizerinde

olumlu

ve olumsuz

duygu

alanlanmn

ayn

ayn

etkileri

oldugu

da

belirtilmistir (Y etim, 2001 ).
Bu bulguyu destekleyen bir 90k calismaya rastlanmaktadir

(Diener ve Emmons,

1985; Watson ve Clark, 1992). Bu konuyla ilgili arastirmalarda, olumlu ve olumsuz
duygu arasmda orta duzeyde iliski saptanrmsnr

(Bradburn,

1969; Carstensen,

Pasupathi, Mayr ve Nesselroade, 2000).
Oznel iyi olus, gecici duygu durumlarmdan 90k uzun siireli kahci duygular uzerinden
belirlenmektedir. Diener'a gore (1993) iyi olma yargilan temelde olumlu duygu sikhgma
baghdir. Duygu yogunlugu iyi olma ile daha az iliskili bulunmustur (Akt. Ryff ve Keyes,
1995). Yogun olumlu duygu yasayan bireyleri yogun olumsuz duygu yasamaya da
egilimli bulunmustur (Diener ve arkadaslan 1985; Larsen ve Diener 1987; Schirnmack ve
Diener, 1997).
Arastirma sonuclanna dair incelemelere dayanan Diener (1984), olumlu ve olumsuz
duygu alanlannm il9 tur iliski gosterdigini belirtmistir:
(a) Olurnlu ve olumsuz duygulamm arasmda anlamh iliski yoktur,
(b) Olumlu ve olumsuz duygulamm arasmda olumsuz yonde iliski vardir,
(c) Olumlu ve olumsuz duygularum arasmda orta duzeyde olumlu iliski vardir,
Bu konuyla ilgili kavramsal ve metodolojik aynntilan, iyi olmaya ya da mutluluga
iliskin yaptigi ilk tammlama

uzerinde yapilandiran Bradburn (1969), olumlu ve

olumsuz duygunun birbirlerinden bagimsiz olup olmadigim sorgularmstir. Olumlu ve
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olurnsuz duygunun sikhgi olurnsuz iliski egilimi gosterirken, yogunluk iliskilerinin
genellikle pozitif oldugu gorulmustur. Bu uyusmazhk olurnlu ve olurnsuz duygu
arasmdaki iliskiyi tarn olarak belirlernedeki

gil9lilgil yansitmaktadir.

S6z konusu

gucluk, bilesenler arasmdaki iliskinin bagimsiz oldugu yanilsamasnu dogurmustur.
Oznel iyi olrna ternel olarak olurnlu duygunun

sikhgina

bagh

olarak ortaya

cikmaktadir. Duygunun yogunlugunun oznel iyi olrna ile iliskisinin daha az oldugu
belirlenmistir. Cunku yogun olurnlu duygular yasayan bireyler aym zarnanda yogun
olurnsuz duygular yasamaya da egilimli olmaktadirlar. Y ogunlugun ozellikle uzun
donemli iyi olrna uzerindeki etkisinin, duygunun yasanma sikligmm etkisine gore
daha az oldugu bildirilmistir,

Olurnlu duygunun yasanma s1k11g1 uzun donemli

duygusal iyi olrna ile guclu iliskiye sahipken, yogunluga gore daha iyi olculebildigi
icin de iyi olrnanm daha iyi bir gostergesi olarak kabul edilrnektedir (Diener, Larsen,
Levine ve Emmons, 1985; Diener ve Larsen, 1993).
Oznel iyi olrnanm anlasilrnasi icin olurnlu duygu ve olurnsuz duygu kavrarnlanmn
anlasilmasi onemlidir, Kucuk bir grup ogrenci uzerinde gunluk duygulamrnm inis
cikislanm

inceleyen

bir cahsmada,

bireylerin

duygu dururnlannm

birbirinden

bagimsiz iki ternel boyut arasmda degistigi gorulmustur: "Kisinin olurnsuz duygu
yasantisma karsihk olarak olurnlu duygu miktan ( ortalarna haz duzeyi)" ve "kisinin
duygu gosterme degiskenliginin rniktan" (Wessman ve Ricks, 1966; Akt. Diener ve
ark., 1985).
Duygular,

oznel iyi olrnada rnerkezi bir oneme sahiptir. Cunku insanlar turn

yasamlannda

her an duygu yasamaktadirlar

ve yasanan turn duygular hos ya da

nahos olrnak uzere hazsal bir deger tasimaktadir. Duygular bir yasantimn hoslugunu
ya da nahoslugunu

belirledigi icin, iyi olrnaya iliskin degerlendirmelerde

onemli

boyut olarak ele almmaktadir (Y etirn, 2001 ).
Duygulamrn boyutu haz veren ve verrneyen yasantilar arasmdaki hedonik denge
olarak tammlanmaktadir.

Bireyin haz veren yasantilan

90k ve haz verrneyen

yasantilan az oldugunda "oznel iyi olusu yuksek", aksine haz vermeyen yasantilan,
haz veren yasantilara gore daha fazla oldugunda ise "oznel iyi olusu dusuk" olarak
degerlendirilmektedir

(Schirnrnack ve ark., 2004 ).

Pavot ve Diener'a gore (1993) doyurn yargilan bireyin kendisine yukledigi olcutler
ile yasam kosullanm algilayisr arasmdaki karsilastirmalar uzerine ternellenmektedir.
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Oznel iyi olmanm bilissel ogesi olan yasam doyumu ile duygusal ogeleri olan olumlu
ve olumsuz duygu birbirleriyle iliski icindedir (Lucas ve ark., 1996).
Y asam doyumu bireyin, her seyi icine alan genis kapsamh bir bicimde

bilissel

acidan kendi yasarmm degerlendirmesi olarak tammlanabilir (Pavot ve ark., 1991).
Yasam

doyumu

degerlendirmesi

bireyin

yasarmn

olarak tammlamr

cesitli

alanlanm

(is,

(Diener ve Diener,

evlilik,

saghk,

vb.)

1995). Yasam doyumu,

bireyin beklentileri (ne istedigi) ve elinde olanlarm (ne elde ettigi) karsilastmlmasi
ile elde edilen durum ya da sonucu ifade etmektedir (Neugarten, 1961; Akt. Koker,
1991). Oznel iyi olmanm bilissel bileseni olarak karsimiza cikan yasam doyumu,
duygunun degerlendirilmesinden

ote bilissel yargilan da icermektedir. Bu nedenle

diger iki bilesenden farkhdir (Greenspoon

ve Saklofske,

1998).

Aym zamanda

duygusal bileseni tamamlayici bir ozellik tasimaktadir (Brayant ve Veroff, 1982).
Bununla birlikte, bilissel bilesen ile duygusal bilesen arasmdaki iliskinin yapisi
henilz butunuyle acikhga kavusmamistir.
Oznel iyi olusun yasam doyumu boyutu hem bilislerle hem de duygularla iliskilidir, Bu
durumda bireyin iste, evlilikte, okul hayatmda ya da yalmzca yasamla ilgili genel
doyumuyla ilgili degerlendirmelerinin oznel iyi olusu yansitacagi vurgulanrnaktadrr (Myers
ve Diener, 1995). Schwartz ve arkadaslan (1991) ile Kozma ve arkadaslan (2000) da
"yasammizdan genel olarak ne kadar memnunsunuz?" temel sorusuyla bireyin okul, is,
evlilik gibi belirli yasam alanlannm sorgulandigiru bildirmektedirler.
Farkh yasam alanlarmdan mernnuniyet olculeri ile yasam doyumu olculeri arasmda oldukca
gti<;;lii korelasyonlar oldugunu saptayan arastmnalar vardrr: Tail, Padgett ve Baldwin'in

yapngi meta analiz sonucunda, i~ ve yasam mernnuniyeti arasmdaki korelasyon katsayilan
o'

':-,

.44 olarak bulunmustur. Frederickson (2002) yasam mernnuniyetinin bilissel oldugu kadar
duygusal bir sonuc oldugunu ileri surmustur. Bu noktada bireye yasamdan mernnun
olup olmadigmi sormak demek, bireyin yasarruyla ya da onun bir yonuyle ilgili neler
hissettigini sorgulamak demektir. Arastirmaci "Yasammdan mernnun musun?" sorusu
karsismda kisinin sadece bilissel suzgeclerden gecebilecek bir cevap
dusunmenin

guc oldugunu

belirtmektedir.

vermesini

Y asam mernnuniyeti genis ve soyut

duygulamm yargilanm yansrtmakta iken olumlu ve olumsuz duygulamm boyutu, kaynagiru
yogun ve belirgin olaylardan almaktadrr. Oznel iyi olusun bu li9 bileseni ayn fakat
birbirleriyle iliskili yapilan betimlemektedir.
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Lucas, Diener ve Suh (1996) yasam doyumu ile olumlu ve olumsuz duygularum arasindaki
iliskiyi .42 ve .52, baska bir orneklemde ise -.30 ve -.51 olarak saptarruslardir, Diener ve
arkadaslan (2002) yasam doyumunun, olumlu ve olumsuz duygularumm toplammdan daha
farkh oldugunu; aynlabilir yapilar oldugunu vurgularmslardir (Akt. Lent 2004).
Oznel iyi olma duzeyi yuksek olan bireyin, yasam doyumu algismin yuksek oldugu,
genellikle olumlu duygular ve haz duygulan icinde oldugu ve nadiren iizuntu, keder,
ofke gibi olumsuz duygular yasadigi dusunulmekte

buna karsihk, oznel iyi olma

duzeyi dustlk olan bireyin yasammdan doyumsuz oldugu, az duzeyde hos duygular
ve haz yasadigi ve daha sik ofke, gerginlik, tedirginlik gibi olumsuz duygular icinde
oldugu varsayilmaktadir (Yetim, 2001).
Shin ve Johnson'a gore (1978) yasam doyumu, kisinin kendi sectigi olcutlere gore
yasarmrun niteligi hakkmdaki genel degerlendirmesidir; duygusal boyut ise bireyin
yasadigi olumlu ve olumsuz duygularm miktan (Diener, 1984) olarak tammlanmaktadrr
(Akt. Ho-Cha, 2003). Dolayisiyla oznel iyi olusun, psikiyatrik sikayetlerin yoklugu ya da
belli yasam alanlarmdan saglanan doyumdan daha fazlasmi ifade ettigi dusunulmektedir
(Bracke, 2001).
Ho-Cha'ya

gore (2003) oznel iyi olus arastirmacilan oznel iyi olusun iki yonunu

tammlama cabasmdadir: 1. Y asam doyumuna iliskin bilissel degerlendirme boyutu 2.
Olurnlu ve olumsuz duygularum bilesenlerini kapsayan duygusal boyut .
Oznel iyi olusun bilissel ogesi, gercekci ya da entelektiiel yonu temsil etmektedir,
duygusal oge ise olurnlu ve olumsuz duygularum olarak iki kisimda ele ahnmaktadir
(Andrews ve Robinson 1991). Olumlu duygularum, nese, ilgi, heyecan, giiven, uyarukhk
gibi duygulan yansitmakta iken olumsuz duygularum ise korku, ofke, uzuntu, sucluluk,
nefret gibi olumsuz duygulan iceren doyumsuzluk ve oznel stresi ifade etmektedir (BenZur, 2003). Duygudurum ve duygulanrm olarak ele alman duygular, kisinin o anki
yasarrunda var olan olaylara dair degerlendirmelerini ortaya koymaktadir. Oznel iyi olus
arastirmacilan

anhk

duygulara

oranla oncelikle uzun donemli

"duygu-durumla"

ilgilenmektedirler (Diener ve ark., 1999).
Diener'a gore (1984) oznel iyi olusun ii9 ogesi vardir:
1.

Oznel iyi olus oncelikle ozneldir. Bireyin kendi deneyirnleri icerisinde yer
almaktadrr.
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2.

Oznel iyi olus olumlu olcumleri icermektedir, Oznel iyi olus yalruzca olumsuz
faktorlerin yoklugu degil ayru zamanda ruh saghgi clcumlerinin fazlahgidir,

3.

Oznel iyi olus olcumleri tipik olarak kisinin yasarrunm tum yonlerinin genel bir
degerlendirmesini kapsamaktadir, Doyum alanlan ile oznel iyi olusun yasanabilecegi i~ ve aile gibi yasam alanlan kastedilmektedir.
Diener ve arkadaslanna gore oznel iyi olusun ogeleri asagidaki tabloda sunulmustur

(1999):
Tablo. 1.1. Oznel Iyi Olusun Ogeleri
Hos Olmayan
Ho~ Duygulamm

Duygulamm

Ne~e

Sucluluk ve Utanc

Yasam Doyumu
Yasammu

Doyum Alanlarr

i~

Degistirme Istegi
Cosku

Uziintii keder

Hali Hazir

Aile

Y asamdan Do yum
Hosnutluk

Kaygi Sikmti
Serbest Zaman

Gurur

Ofke

Gecmisten Doyum

Saghk

Sefkat

Stress

Gelecekten Doyum

Para

Mutluluk

Depresyon

Onemli

Benlik

Digerlerinin

Kisinin
Y asamina Iliskin

Gorusleri
Coskunluk

Kiskanchk

Kisinin Grubu

Tablo 1.1 'de goruldugu uzere oznel iyi olus, hos duygulamm, hos olmayan duygulamm ve
yasam doyumu ogelerinden olusmaktadir. Oznel iyi olusun yuksek olmasi demek, hos olan
duygularurrun hos olmayan duygulammdan daha 90k yasanmasi ve kisinin yasammin
niteligine iliskin bilissel yargisuun olumlu olmasi anlarnma gelmektedir. Olumlu duygular
ve doyuma iliskin bilissel yargi cesitli yasam alanlarma iliskin olabilmekte ve bunlann
toplarni genel yasam doyumunu yansrtmaktadir.
Ozetle oznel iyi olusun olumlu ve olumsuz duygulamm ile yasam doyumu olmak
uzere uc bileseni bulunmaktadir. Oznel iyi olus alaru bireylerin yasamlanru neden ve
nasil olumlu yollardan degerlendirdikleri
olusunun

uzerinde durmaktadir. Bireyin oznel iyi

yuksek olmasi icin cogunlukla

doyumunun

yuksek olmasi beklenmektedir.

olumlu duygular yasamasi

ve yasam

Yasadigi olumlu duygulann

sikhgi,

duygulann yogunlugundan daha onemlidir.

Oznel Iyi Olusla Ilgili Kuramlar
Oznel iyi olusu aciklayan kuramlar Erek Kurarru, Haz ve aci Kurarm, Etkinlik
Kurarni, Cok Yonlu Uyusrnazhk Kurarru, Asagidan Yukan Kurarru, Yukandan Asag:
Kurami, Bag Kurarm, Dinamik Denge Kurarm, Uyum Kurarni, Yargi Kurarm, Sosyal
Islevsellik Kurami, Sabit Nokta Kurarm, Norolojik Kuram Ve Psikolojik Iyi Olus
kuramlandir. Bu kuramlar asagida sirayla aciklanmistir:

Erek Kurami
Erek kurami

1960'larda

goril~il "gereksinimlerin

Wilson tarafmdan
karsilanmasi

ortaya atilmistrr. Bu kuramm temel

mutluluga

ve doyuma neden olur, bunun

karsiti durumlar ise mutsuzluk yaratir" biciminde ifade edilmistir. Wilson'a gore
amaclara ulasildigmda ya da gereksinimler giderildiginde mutluluga erisilmektedir,
Gereksinimlerin doyumu mutluluga, doyurulmarms gereksinimler ise mutsuzluga neden
olmaktadir, Erek kurarru "mutlulugun ya da doyumun, birey istenen durum ya da sonuclara
ulasma cabasmda basanh oldugunda gerceklestigi" varsaymu uzerine temellenrnektedir
(Akt. Bronstein, Schultheiss ve Grassmann, 1998). Brunstein'a gore (1993), belirli amaclara
sahip

olmak

bireylerin

giinliik yasamlanmn

getirdigi

problemleri

cozmelerinde

kolaylastmci olmakta, bu durum kisisel iyi olusu arnrabilmektedir. Erek kurammda
mutluluk, kisinin istedigi hedeflere ulasmasi olarak tarumlanmaktadir.

Bu baglamda

iyi olma ya da mutlulugun ancak belli bir amac ya da gereksinim gerceklestiginde
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mumkun olacagi vurgulanmaktadir (Akt. Diener, 1984). Oznel iyi olus arastirmalanrun
cogu, amac ve gereksinimlerleilgili olan bu modele dayanmaktadir.
Diener ve arkadaslanna gore (1999), amaclann oznel iyi olusla iliskisini arastiran
cahsmalar, mutlulugun kuramsal acidan kavramsallastmlmasrboyutuna onemli katkilar
getirmistir. Bununla birlikte amaclar ve oznel iyi olus konusunda onemli sorular soyle
srralanabilir:"Farkmda olmadigi guduleri, bireyin oznel iyi olusunu etkiler mi? Kisinin
yasanuru baskalanyla ve kendi gecmisi ile karsilasnrmasi durumu, bireyin amaclanm
etkiliyorsa oznel iyi olusunu da dolayh olarak etkiler mi?". Bu baglamda ele almdigmda
Erek yaklasirm bircok oznel iyi olus bulgusunu anlamak icin genis bir kavramsal model
saglamaklabirlikte,yaklasmunbircok aynntisi henuz acikliga kavusamamistir.
Erek kuramlarma gore amaclar, ogrenilmis gereksinimlerdir.Insamn dogustan getirdigi
evrensel gereksinimlerile ogrenme sonucu gereksinim olarak algilanan amaclar arasmda
farkhhk bulunmaktadir,Ornegin bannma insanlar icin evrensel bir gereksinimdir. Oysa
isinde basanh olma cgrenilmis bir amac olarak ortaya cikmaktadir.Diener'a gore (1984)
erek kuramlarmda soz konusu olan amaclar, bireylerin farkmda olduklan istekler olarak
ifade edilmektedir.Kisi bilincli olarak belli amaclan aramaktadrr,bu amaclara ulastigmda
ise mutlu olmaktadir, Kisacasi amaclar ve istekler genel olarak gereksinimlerdendaha
bilincliyapilarolarakele ahnmaktadrr.
Evrensel bir gereksinimler hiyerarsisi olusturan Maslow'un kuramuu mutluluga
uygulamadan once uzerinde 90k daha fazla cahsma yapilmasi gerekmektedir.
Murray gereksinimlerin bireylere gore farkhlasngrm, ozellikle de basan ve onay
gereksinimlerinde bu durumun gecerli oldugunu belirtmektedir (Diener, 1984).
Bireylerin bazi gereksinimlerini giderdiklerinde daha mutlu olduklanna dair bulgular
elde eden arastirmalara rastlanmaktadir (Diener, Larsen ve Emmons, 1983).
Erek kuramlarma gore, oznel iyi olmayi engelleyen bircok durum soz konusu
olabilmektedir: Oncelikle bireyler kisa surede mutluluk verecek amaclan
istemektedirler ancak bu amaclann uzun donemdeki sonuclan bireyin diger amaclanru
gerceklestirmesini engelleyebileceginden mutluluk azalabilmektedir. Ikinci olarak,
bireylerin amac ve istekleri birbirleri ile catistigmda tam anlanuyla doyum yasamak
imkansiz olabilmektedir. Bu durumda gereksinimleri ya da istekleri tammlamak ve
butunlestirmek guclesecektir. Ucuncu olarak bireyler amaclan ya da istekleri
olmadigi icin mutlu olamayabilmektedirler. Sonucta bireyler kotu kosullar, bazi
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becerileri kazanmanus olma ya da gercek d1~1 amaclar belirlemis olma gibi
durumlardan

kaynaklanan

nedenlerle

amaclanna

ulasmada

basanli

olmayabilmektedirler (Diener, 1984).
Erek kuramma gore, bireylerin davramslanru anlamak icin bireylerin yasamlannda tipik
olarak ne yapmaya cahsnklanru ve bunlan nasil basardiklanruarastirmak gerekmektedir.
Amaclan, amaclannm yapisi, hangi amaclara ulasabildigi ve amaclanna ulasrna oram
kisinin duygulan tizerinde ve yasam doyurnu tizerinde kesin bir etki yaratmaktadrr.
Bireyler amaclanna ulasmaya cahsirken olurnlu tepkiler verdiklerine gore amaclar,
duygulamm sisternitizerindeonemli bir referans cercevesiyaratmaktadir(Akt. Diener ve
ark. 1999).
Erek kuramma gore dolayh olarak bireylerin onemli amaclanm stirdiirme ve erisme
konusundaki basanlan, iyi olus dtizeyini artirmada kolaylastmci olmaktadir (Diener ve
ark. 1999).
Olaylar, kosullar ve demografik faktorler amaclara ulasma surecini kolaylastirdiklan
takdirde, oznel iyi olusu birincil olarak etkilemektedirler.insanlar farkh amac ve gudulere
sahiptir.Bu noktada dogal olarak oznel iyi olus, farkh bireyler icin farkh kaynaklardan
ortaya cikmaktadir. Bu gorti~ Diener ve Fujita (1995) tarafmdan bireylerin amaclanmn,
olanaklanmn ve oznel iyi oluslanmn olculmesi ile smannustir. Kaynaklann, bireylerin
amaclan ile ilgili olmasi dururnundailgili olmadiklan dururna oranla oznel iyi olusu daha
guclt; bir bicimde yordadigr belirlenmistir. Arastirmacilann elde ettikleri bulgular
dogrultusunda, gelir diizeyi ve fiziksel cekicilik gibi kaynaklann, bireyin amaclan ile
iliskili oldugunda oznel iyi olusu daha fazla etkiledigi saptannustir (Akt. Diener ve ark.,
1999).
Bireyin amaclanna ulasmasmin oznel iyi olusu artirmasi, amaclann birey icm
ulasilabilirligine ve gercekci olup olmamasma bagh olarak ortaya cikmaktadir.
Erek kurarm amaclara ulasmamn rm yoksa amaclara ulasrna surecinin mi rnutluluga
yol actigr uzerinde durmaktadir. Chekola'ya gore (1975), birey yasam planlanm
gerceklestirebildigi

zaman

mutlu

olmaktadir.

Bazi

hedefler

birbirleri

ile

celisebilmektedir. Bu nedenle tek tek hedefler yerine, yasam icin belirlenen hedefler
gerceklestirildigi takdirde mutluluk ortaya cikmaktadir. Schovsky (1976), hedeflerin
ustune gitmenin, onlara ulasmak icin verilen mucadelenin, hedefe ulasrnaktan daha
doyum saglayici bir surec oldugunu vurgularmstir (Akt. Diener 1984).
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Haz ve Ac1 Kurann
"Amaclara ulasma ya da gereksinimlerin karsilanmasi mutluluga neden olmaktadir"
gorusurn; savunan kuramlara gore aci ve haz arasmda yakm bir iliski soz konusudur.
Birey, yasammda yoksunluk ya da eksiklik duydugu seylerle ilgili gereksinim ve
amaclara ulastiktan sonra daha fazla haz elde etmeye odaklanacaktir. Eger bireyin
gereksinimleri
ulasmasi

ve amaclan

mumkun

karsilanrmssa

olmayacaktir,

ulastigmda yenisini olusturarak
baglantihdir,

buyuk bir mutluluga

Biyolojik

gereksinimler,

surekli yinelenmektedir.

ya da doyuma

birey

bir

amaca

Ac1 ve haz birbirleriyle

haz aciyi izlemektedir (Diener, 1984 ). Diener ve arkadaslan

arastirmalannda,

daha fazla haz yasayan bireylerin

(1984)

daha 90k olumsuz

duygu

yasadiklanm saptarruslardir. Acmm ya da hazzm uzun surmesi durumunda, birey bu
duruma uyum saglayabilir. Bu noktada bireyin elde edecegi doyumda ya da mutlulukta
bir farklihk ortaya cikmayabilir.
Haz ve aci kurami, oznel iyi olma ile ilgili bazi kucuk degisiklikleri aciklamada
kullamlabilirse

de doyumun

ya da mutlulugun

bireysel farklihklanru

aciklama

konusunda yetersiz kalmaktadir (Costa ve McCrae, 1980). Solomon (1980) bireyin
sahip oldugu iyi bir seyi yitirdigi zaman mutsuz olacagmi, kotu bir seyi yitirdiginde ise
mutlu olacagnu ileri silrmektedir. Ancak Sandvik ve Diener'in (1983) bu konuda yaptigi
cahsmanm bu savi desteklemedigi gorulmektedir.

Etkinlik Kuramlan
Etkinlik kuramlanna gore, mutluluk bireyin etkinliklerinin bir ilrlinil olarak ortaya cikmaktadir,
Omegin daga tirmanma etkinligi, dagm doruguna ulasmaktan daha biiyiik mutluluk
verebilmektedir. Aristoteles'e gore, mutluluk erdemli etkinliklerden kaynaklanmakta ve iyi
basanlan bir is mutluluk getirmektedir. Modem anlayista etkinlikler "hobiler, sosyal
etkilesimler ve egzersizler" gibi daha genis icerikli terimlerle ifade edilmektedir. Bu
terimler aym zamanda etkinliklerin tamarmru icermektedir (Diener, 1984). Etkinlik kuramma
gore amaclar degil, amaclara ulasma yolunda yapilan eylemler daha doyum vericidir.
Bireyin yeteneklerine uygun amaclar belirlemesi ve bu amaclara ulasmak icin yapng;
etkinliklerde ilerlemesi, doyum saglayici olmaktadrr.
Surekli mutlulugu aramamn bireye zarar da verebilecegini savunan Etkinlik kurarm, bireyin
etkinlik ve amaclara yogunlasmasi durumunda, mutlulugun kendiliginden gelecegini ileri
silrmektedir. Ancak bu dusunceler alanyazmda henuz net bir bicimde formule edilerek
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smanmanustir (Diener, 1984). Diener'a gore (1984) erek kurarmnda mutlulugun olustugu
nokta vanlan son durum sayesinde iken, etkinlik kurarmnda odak noktasi etkinliklerin

yapildigi surec uzerindedir. Ornegin, bir daga tirmanma etkinligi, zirveye ulasmaktan daha
biiytik mutluluk getirebilir.
Csikszentmihalyi, etkinlik ve oznel iyi olma iliskisine <lair bir akis kurarru formille etmistir,
Bu formillasyona gore, hoslarum duygusunun yasanmasi icin etkinlikler bireyin beceri
duzeyi ile dogru orantih olmahdir. Etkinlik cok kolay oldugunda birey sikilabilmekte, zor
oldugunda ise kaygi yasayabilmektedir, Beceri duzeyi ile etkinligin gi.i9ltigii arasmda bir
esitlik olmasi durumunda ise etkinligi tamamlamarun ardmdan mutluluk gelecektir. Bu
noktada etkinlik kuramlan

ile erek kuramlannm

birbirlerini

tamamlar

nitelikte

olduklan goze carpmaktadir (Csikszentmihalyi ,1975; Akt. Diener, 1984).
Erek kurarnlan ile etkinlik kurarnlan arasmdaki temel fark, kurarnlann oznel iyi olus
kaynaklarma yaklasirruna dayah olarak ortaya cikmaktadir (Diener, 1984; Omodei ve
Wearing, 1990). Erek kurarmna gore istendik son duruma ulasilmasi, iyi olusun kaynagidir.
Erek kurarru, son durumun birkac ortak evrensel gereksinirne (Maslow 1970; Murray 1938)
ya da kisisel olarak secilmis 90k cesitli hedeflere (Allport, 1961; Michalos, 1980) atifta
bulunup bulunmamasma gore farkhlasmaktadir (Akt. Ormel ve Dig. 1999:63). Etkinlik
kurammda ise faaliyetlerin ve yasantilann gerceklestigi surec kaynaktir. Y ani hareket,
son noktanm kendisinden 90k son noktaya dcgrudur.
Hedonik

ve

eudaimonik

hedeflerin,

etkinlik

kurammda

bir

araya

geldigi

gorulmektedir. Bireyler, kendi belirledikleri hedeflerde ilerlediklerinde ya da deger
verdikleri

yasam etkinlikleri

ile ugrastiklannda

mutlu olmaktadirlar.

Canter ve

Sanderson (1999), hedeflere sahip olmanm ve bunlara dogru ilerlemenin hedonik ve
eudaimonik islevleri oldugunu bildirmektedir (akt. Lent 2004).
Diener ve arkadaslan (1999), bireyin sahip oldugu hedeflerin, hedeflere varmadaki
<

basansmm ve
hosnutlugunu
ilerlerken

hedefe giden yoldaki ilerleme oranmm
etkileyebildigini

olumlu

tepkide

ileri

surmuslerdir.

bulunmakta,

hedeflerine

duygulanm ve yasamdan

Bireyler,

hedeflerine

ulasamadiklan

dogru

zaman

ise

olumsuz tepki vermektedirler. Bu noktada, hedeflerin oznel iyi olusun duygulamm
boyutu uzerinde onemli rol oynadigi gorulmektedir.
Onemli yasam hedeflerine sahip olmanm ve bunlar iizerinde ilerleme kaydetmenin,
iyi olusu etkiledigi bildirilmektedir

(Diener ve ark., 1999; Ryan ve Deci, 2001).
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Hedeflere

ulasmada

engellenmenin

ise memnuniyeti

azaltacagi

ve olumsuz

duygulamm yaratacagi kanisi hakimdir (Pomerontz, Saxon ve Oishi, 2000).

Cok Yonlu Uyusmazhk Kurami
Cok Yonlu Uyusmazhk Kuranuna gore kisinin mutlulugu cesitli olcutlere gore yaptigr
karsilastmnalara dayanmaktadir, Cok Yonlu Uyusmazhk Kurarmm gelistiren Michalos'a
gore

(1985) bireyler,

gereksinimler,

amaclar

degerlendirmektedirler,

kendilerini gecmis kosullar, istekler, ideal doyum duzeyleri,
ve

baskalannm

durumu

gibi

bircok

ol<;iit

uzerinden

Doyuma iliskin bireysel yargilar, o anki kosullar ile adi gecen

olcutler arasmdaki farkhliga dayanmaktadir. Kosullar ve 61<;:iitler arasmdaki fark yiiksek
oldugunda doyum dusuk, kosullar ve olcutler arasindaki fark dusuk oldugunda doyum
yiiksek olmaktadir.
Bireyin gercek durumunu karsilastirmada ol9iit aldigi etmenler soyle siralanmaktadtr:
Kisiye yakm olan bireylerin sahip olduklan seyler, gecmiste bireyin sahip oldugu en iyi

sey, bireyin o ana kadar sahip olmayi limit ettigi seyler, bireyin gelecekte sahip olmayi
limit ettigi seyler ve bireyin, bir kisinin gereksinimleri oldugunu d~iindilgii seyler. Fark
olusumundaki oran, istenen duzey ile erisilmis duzey arasmdaki farktan belirlenmektedir.
isteklerin genellikle algilanan halihazir basanlardan daha yiiksek oldugu varsayilmaktadir,
istek ve hali hazir basan arasmdaki fark ne kadar dusukse oznel iyi olus o derece yuksek
olacaktir, Algilanan halihazrr basan, istek duzeyinin uzerine ciktigmda bu durum yuksek
duzeyde oznel iyi olusu beraberinde getirecek demektir.
Sosyal karsilastirmaya

verilen tepkiler bilissel, duygusal ve davrarussal boyutta

gerceklesebilmektedir (Akt. Diener ve ark., 1999). Ozetle, birey kendi yasami ile
baskalannm yasammi gozledikten sonra edindigi sosyal bilgi uzerinde degerlendirme
yapmaktadir.

Aradaki benzerlik ve farkhhklan

nasil yorumladigina bagli olarak

gerceklestirdigi kiyaslama sonuclanna dayanarak farkh tepkiler vermektedir.
Cok yonlu uyusmazhk kuramma gore mutluluk, bireylerin kendi durumlanm cesitli
olcutlerle kiyaslayarak ulastiklan sonuclara baghdir, Sosyal karsilastirma kurarmna gore,
bireyler kendilerini sonucta iyi hissedecekleri karsilastrrmalar yapma egilimine sahiptirler.

~ag1dan Yukan ve Yukandan A~agI Kuramlan
"Tabandan-Tavana"

gorusune gore, mutluluk kucuk hazlann toplammdan olusmaktadir.

Birey anlik haz ve acilanm degerlendirmesi sonucunda kendini mutlu ya da mutsuz
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olarak tarumlamaktadir.

Mutlu bir yasam, mutlu anlann toplammdan

ibarettir

(Kozma ve Stones, 1980). Kant'in felsefi gorusu uzerine temellenen "TavandanTabana" gorusunde birey, yasammda olumlu seyleri gorme potansiyeline sahiptir ve
mutluluk birey icin evrensel bir ozelliktir. Bireyin olaylara hosgoru ile bakisi, onun
tek tek olaylar karsismda hosgorulu davranmasini saglayacaktir. Bu yaklasima gore
mutlulukta odak nokta tutumlardir (Diener, 1984).
Oznel iyi olus ile ilgili olarak olusturulan asagidan yukanya faktorler dogrultusundaki
yaklasim "dissal olaylar, durumlar ve demografik etkilerin" mutlulugu etkileyip etkilemedigi
sorulan tizerinde durmaktadir. Asagidan yukan kurarm Wilson'un temel ve evrensel insan
gereksinimleri gorti~tine ve "kisinin kosullan, gereksinimlerini karsilamaya izin verdiginde
kisi mutlu olur" gorusune dayanmaktadir (Diener ve ark., 1999). Bu kurama gore mutluluk
bircok kucuk hazzm toplarmdir. Birey, yasanundaki haz ve acilann toplamma iliskin bazi
zihinsel hesaplamalar yaparak mutlu bir yasarm olup olmadigi yargisma varmaktadir,
Asagidan yukan yaklasunma gore oznel iyi olus, bir bireyin yasammda onemli doyum
alanlan ile ilgili yasantilanrun toplarruru ifade etmektedir. Bu kurama gore mutlu bir
bireyin mutlulugunun nedeni bircok mutlu anlar yasarms olmasmdan kaynaklanmaktadir,
Bu bakis acisma gore birey, aile, arkadashk, i~ gibi kisisel acidan onemli yasam
alanlarmdan mernnun oldugunda ytiksek bir oznel iyi olus duygusu tasimaktadir.
Yukandan asag: yaklasmunda, kisiligin genel gortmumlerinin kisinin olaylara verdigi
tepkiyi etkileyecegi varsayilmaktadir, Neseli bir rnizaca sahip biri, bircok olayi olurnlu
olarak yorumlayabilecektir.
Y ukardan asagi yaklasmuna gore oznel iyi olus, bazi bireylerin karsilasnklan dururnlan
ya olurnlu ya da olumsuz bicimlerde yasamaya egilimli olduklan bir kisilik ozelligidir,
Bireyler bu egilime bagli olarak bu durumlara olurnlu ya da olumsuz bicimlerde tepki
gostermektedirler. Bir kisilik ozelligi olarak, bir kisinin oznel iyi olus duygusu, bu nedenle

goreli olarak istikrarh, siirekli ve kendisini zaman ve dururnlar icerisinde gosteren bir
ozellige sahip olarak degerlendirilmektedir (Chamberlain ve Zika 1992; Hebner ve Dew
1996; Akt. Mpofu, 1999).

Feist ve arkadaslanna gore (1995) yukandan asagr modelinde yasantilar nesnel olarak
iyi ya da kottl degildir.
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Gene! Kisilik Boyutlan
(Ornegin, Olumsuz
Duygulamm Egilimi)
------------..

Yasam Kosullannm

Y orumlanmasi
(Ornegin,
~_bj ektif Yasam Kosullar _---

Saghgm

Oznel Iyi Olus
(Ornegin, Yasam Doyumu)

Y orumlanmasi)

(Ornegin, Objektif Saghk

Sekil 1.4: Oznel iyi Olusu Btlttmlestirici Bir Yaklasun (Briefve ark., 1993)

Asagidanyukan kurammagore, objektifyasam kosullan dogrudan ve dolayh olarak oznel
iyi olusu etkileyecektir.Yukandan asagr bakis acisma gore kisiligin genel boyutlan, oznel
iyi olusa dogrudanve dolayh olarak etkilerdebulunacaktir.
Yukandan asagr kuramma gore olaym nesnel olarak ne oldugundan cok, olaylara
yapilan oznel yorumlar oznel iyi olus uzerinde belirleyici olmaktadir. Yukandan
asag; modelinde oznel iyi olus kisilik ozellikleriyle aciklanmaktadir. Ancak diger
bazi cahsmalar da oznel iyi olusun kisilik fenomeninden daha fazla sey ifade ettigini
belirtmektedir. Bireyin iyi olusunu degerlendirmede etkili olan etmenler: Durumsal
faktorler, yakmda gerceklesmis olumlu ve olumsuz olaylar (Diener, Fujita ve Suh
1996), sosyal karsilastirmalar (Lymbomirsky ve Ross, 1997) ve anhk duygular
(Schwartz ve Clone, 1983; Suh Diener, Oishi ve Triondis, 1998; Akt. Updegroff,
Goble ve Taylor, 2004).
Oznel iyi olma alamnda tavandan-tabana ve tabandan-tavana yaklasimlanna iliskin
iki temel tartisma konusu mevcuttur. Mutlulugun bir karakter ya da durum oldugu
uzerine odaklanan birinci goruse gore, mutluluk mutlu tarzda karsilik vermek
demektir. Tavandan-tabana yaklasimlan mutlu bir bireyin, genel anlamda mutsuz
olabilecegini de belirtmektedir (Diener, 1984).
ikinci tartisma konusu ise hos olaylann mutluluk yaratmadaki rolu uzerinedir.
Levinsohn ve Amenson (1978) ile Levinsohn ve MacPhillamy'in (1974), hos olaylarm
yoklugunun depresyona neden oldugu yonundeki iddialan, bir tabandan-tavana
yaklasimi olarak ele almabilir (Akt. Diener, 1984). Depresyonun hos olaylara karsihk
vermede basansizhk yasanmasma yol actigi saptanrrnstir (Sweeney, Schaefer ve
Golin, 1982'den Akt. Diener, 1984).
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Bag Kuramlari
Bazi

bireylerin

mutlulugu

etkileyen

ozelliklere

sahip

olmasmm

nedenlerini

aciklamaya cahsan bu modellerin cogu, bag modellerinin genel kurallar cercevesi
icinde, "hafiza, sartlanma ya da bilissel ilkeler" uzerine temellenmektedir. Mutlulugu
aciklamaya dair bilissel yaklasnnlar henuz baslangic asarnasindadir (Diener, 1984).
Bilissel yaklasimlardan biri, bireylerin kendilerinin mutlulugunu ilgilendiren olaylar
konusundaki atiflan ile ilgilidir (Schwarz ve Clore, 1983'dan Akt. Diener, 1984).
Bilissel yaklasimlara gore bellekte mutlulugun bir ag1 bulunmaktadir. Bower (1981)
insanlann

amlanm,

animsadiklanm

o anda

icinde

ve yorumladiklanru

bulunduklan

duygusal

durumlanna

gore

ifade etmistir. Bellek aglan tizerinde yapilan

arastirmalar, mutlu bireylerin zengin bir olumlu iliski agma sahip olduklanm, mutsuz
bireylerin

ise olumsuzlukla

iliskili, suurli ve yahtilrms bir ag gelistirdiklerini

saptarrustir. Mutlu bireylerde cogu olay ya da dusunce, mutlu dusunce ve duygulara
yol acmakta, bu sayede bir cok olaya olumlu yollarla tepkide bulunmaya dayah olarak
bireyde olumlu iliski agmm hakimiyeti soz konusu olmaktadir (Akt. Diener, 1984).
Bazi bireyler olumlu iliskilerden olusan guclt; bir ag olusturmus olduklan icin olumlu
yollardan

tepki

verme

aliskanligi

gelistirmislerdir.

Y asammda

Polyannacihk

oynayan bir kisi (Matlin ve Stang, 1978) muhtemelen yasarmru olumlu iliskiler
tizerine kurmus bir kisidir, Bazi arastirmalar sonucunda (Dember ve Penwell, 1980;
Martin ve Grown, 1979) mutluluk,

olumlu iliskilere yonelik bilissel egilim ve

Polyannaci kisilik ozelligi arasmda ytiksek dtizeyde iliski oldugu saptanmistir ( akt.
Diener,

1984).

Bununla

birlikte

hentiz

dissal

olaylar

ile

kisiligin

etkisini

butunlestirebilecek etkilesimsel bir yaklasim olusturularnarmstir (Diener, 1984).
Dinamik Denge Kurarm
Dinamik denge kurarnma gore pek 90k insan icin oznel iyi olus, oldukca istikrarh bir
durumu yansitmaktadir. Bunun nedeni stok dtizeyleri, ruhsal gelir akislan ve oznel iyi
olusun, dinamik bir denge icinde bulunmasidir (Heatley ve Wearing, 1991). Bu kuramda
stok ve ruhsal gelir akislan,

ekonomiden ahnan terimlerdir. Sosyal gecmis ve ~~,; ..

ozellikleri gibi tutarh ozelliklerin stoklar -sermaye hesabi- olarak; yasam olavlanndan
kaynaklanan doyumlann ve acilann, ruhsal gelir akislan -cari hesap- olarak dusunulmesi
onerilmektedir. Iyi olusun stoklar ve akislar modeli Sekil 1.5.' de gosterilmistir.

40

Mevcutlar
Demokrafik Degiskenler
- Cinsiyet

Oznel i:1:i Olma
Ruhu ili:;ilendirenler

- Yas

- Ekonomik durum
Kisilik Ozellikleri
Disadonukluk

Ruhsal bozukluk

.

Stoklar

.
_

Acikhk

Toplum ili~kileri
Cok yakm sevgi
bag,
- Arkadashk bagi

.

- Yasam Memnuniyeti

Olumlu Olaylar
(Tatmin alma)

Akislar _

.

Olumsuz Olaylar
(Mutsuz edenler)

- Olumlu Etkiler
- Olumsuz Etkiler

~ekil 1.5. Stoklar, Akislar ve Iyi Olusun Aln Boyutu (Headey, 1993)
Sekil l.5'de goruldugu uzere, stoklar "yasam, aile, arkadashk, serbest zaman-is, saghk ve
para" olmak uzere alti boyuttan olusmaktadir. Bireyler her bir boyut uzerinden stoklara
sahiptirler. Bu stoklar, belirli zamanlarda olculebilmektedir. Stoklar ve kisinin gecmisi
(cinsiyet,

yas, kisilik, genel bilgi ve sosyal statuye iliskin ozellikleri) akislan

etkilemektedir.

Akislar

"yasantilar,

ttiketimler, karlar

ve

stok

degisimlerinden"

olusmaktadir.
Geleneksel refah ekonomisi ve cagdas sosyal psikolojinin iyi olus konusundaki
kuramlan, bu modelde birlestirilmistir (Heatley, 1993). Kuramm kavramsal cercevesinin
olusmasmda, yeni ev ekonomisindeki ve psikolojideki deneysel sonuclan butunlestiren
Juster ve arkadaslannm (1985) duzenledikleri deneysel arastirma sonuclan belirleyici
olmustur.

Juster'a gore, iyi olusun belirleyicileri olan stoklar ve akislar arasmda bir

aynstirma yapilmasi gerekmektedir. Stoklar, psikologlarm iyi olus icin onemli gordukleri
kisilik, saghk, sosyal iliskiler gibi bazi degiskenleri icerirken, akislar, gunluk etkinliklerde
ozelliklerden saglanan doyum ya da doyumsuzluga karsihk gehnektedir (Akt. Headey,
19<J3).
Headey ve Wearing'e gore (1991) yillar boyunca kisiler, aym tipte olaylan stoklan
eniyle tekrar tekrar yasamaktadirlar. Bazi kisiler terfi etme, yakm arkadashklar kurma
· "bircok memnun edici olay" ancak issizlik, cocuklarla sorunlar gibi "cok az tizticti
J" yasamaktadirlar, Oysa bazi kisiler bunun tam tersini, yani "cok az memnun edici"
cok fazla uzucu" olay yasamaktadirlar. Bir ucuncu grup "cok fazla memnun edici" ve
"cok fazla uzucu" olay yasarken dorduncu bir grup da "cok az uzuct; ve "cok az
,~un

edici" olay yasamaktadir. Kisacasi

insanlarm yasamlannda kendi tarihleri
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lamp durmaktadir, Bu kurama gore, bir bireyin kendine ozgii kategorisi icinde normal
ge oruntusu surdugtl muddetce, oznel iyi olusu etkilenmemektedir. Ancak olaylar ve
yasantilar, denge oruntusunden saptigmda, kisinin oznel iyi olus duzeyi de etkilenmekte
re degismektedir.

Olumlu ya da olurnsuz yasam olaylan normal seyirlerinden ciknklannda, bireyin oznel iyi
olus duzeyi degisime ugramaktadir, Kisilik ozellikleri, oznel iyi olusu normal denge
duzeyine getirmeye yardim etme yonunde islevde bulunmaktadir (Heatley ve Wearing
1989; Akt. DeNeve ve Cooper, 1998). Bu modelde kisilik bireyin, duygusal tepkilerinin
temel duzeyini belirlemede etkili olmaktadir, Bireyin oznel iyi olus duzeyi, yasadigi
olurnlu ve olurnsuz olaylardan sonra degisse bile bir sure sonra kisiligin belirledigi denge
duzeyine donus soz konusu olmaktadir.

Uyum Kurami
Uyum kuramma gore sans oyunlannda 90k buyuk miktarlarda para kazanmak gibi
yollarla edinilen asm bir servet, uzun vadede mutlulugu etkileyebilmektedir.

Bu

tahmininin ardmda, rnutlulugun su anki uyum diizeyinin otesindeki deneyimlerden
kaynaklandigi

yonundeki

genelleme

bulunmaktadir.

duzeyi, yasamdan beklentileri

artug: ve farkhlastigi

olarak

icin,

beklentileri

arttigi

kisinin

Ancak sansli kisinin uyum

kendisini

icin yukselmektedir.
daha

mutlu

Oznel

hissetmesi

engellenmekte, gunluk yasamdaki zevkli olaylar artik eskisinden daha az zevkli bir
nitelige burunmektedir (Eysenck 1992).
Diener ve arkadaslanna gore (1999), var olan kosullara uyurn ve ahsma konusu modem
oznel iyi olus kurarnlannda odak noktadir. Gelisme, insanlan dis kosullara uyurna
hazirlamaktadir. Insan vucudu sicaga, soguga, yuksek basmca vb. uyurn saglamaktadir.
Benzer olarak kisilik de iyi ve kotu olaylara uyurn saglamakta ve kisiler bu sayede uzun
sureli olarak ne cok mutlu ne de 90k uzgun bir dururnda kalmaktadirlar, Kisilerin duygu
sistemi yeni olaylara cok giic;lii bir bicimde tepki gostermekte ve bu tepki zamanla
azalmaktadu. Oznel ryi olu;; baglammda, genelde yakm olaylann gecmis olaylara oranla
daha gtic;hi bir etkiye sahip oldugu ifade edilebilir.

Diaaer'sgo.re (1984) olaylar ilk o.rtaya plmld/1111Jdaiyj ya da Ja5/ii o)lJ?)/11111agiJI4 mutlulllk
ya da mutsuzluk yaratabilmektedir. Zaman icinde olaylar ilk yarattiklan guclu etkiyi
yitirmektedirler. Kisi iyi kosullara ahskanhk kazanmakta dolayisiyla mutluluk hali daha
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uzun siirmemektedir. Benzer olarak uyum siireci koni olaylar icin de gecerlidir. Uyum
kurarru kisinin kendi deneyiminden dogan bir standart uzerine temellenmektedir. Guncel
olaylar standarttan iyi durumda ise birey mutlu olmaktadir. Ancak, iyi olaylar devam
ettiginde uyum ortaya cikmakta, bireyin standartlan yukselmekte ve boylece bireyin
mutlulugu azalmaktadir.
Uyum kurarmna gore oznel iyi olus, yasamda surekli degisen olay ve dururnlara uyum
saglama gucu ile iliskilidir, Bu gdc sayesinde insanlar acr veren olaylardan soma uzun sure
mutsuz

kahnamakta,

hos

olaylardan

soma

da

mutluluklanru

uzun

zaman

siirdiirememektedirler. Yani bireyler karsilastiklan olumlu ve olumsuz olaylara ragmen
dengelerini korumaktadirlar.
Brickman (1978) piyango talihlilerini, kotu olaylar yasayanlan ve yasamlannda bu tip
degisiklikler ohnayan bireyleri karsilastirdrgi arastirma sonuclanru, olaylar olumlu ya da
olumsuz olsun, insanlann tum olaylara ahsip, uyum sagladiklan yonunde yorumlanustir.
Silver (1982) bu sonucu boylamsal bir arastirmayla desteklemis, omurilik travrnasi geciren
hastalann travmadan sonraki iki ay icinde buna uyum sagladiklanru saptarrnstir. Uzuntu
ve korku, travmadan sonraki ilk bir hafta boyunca en gii<;lii duygular iken, olurnlu
duygulamm sekiz haftaya kadar olumsuz duygularuma ustun gelmistir (Akt. Diener ve
ark., 1999). Bu gibi arastirma sonuclanna gore, talihsiz olaylardan soma bile uyumun
hizh bir bicimde gerceklestigi vurgulanmaktadir.

Y argr Kuramlari
Mutlulugun bazi standartlar ile gercek kosullann karsilastmlmasi

sonucunda ortaya

ciktig: varsaymurn kabul eden bir 90k kuram vardir. Gercek durum, belirlenen
standardm uzerinde oldugunda mutluluk ortaya cikacaktir. Doyum acismdan bu
karsilastirma

bilincli yapilmakta iken duygu baglarrundaki karsilastrrma bilincsiz

olabilmektedir. Yargi kuramlan ne gibi olaylarm olumlu ya da olumsuz oldugunu
onceden bildirmemekte

ancak ortaya cikacak olan duygunun derecesini onceden

yordamaktadir (Diener, 1984 ).
Yargi kuramma gore oznel iyi olus, bireyin bazi olcutlerle gercek kosullar arasmda
yaptigi karsilastirmalann
bireyin

belirledigi

sonucuna bagli bir durumdur. Gercekte yasanan durum,

ol9iltil astigmda

(1985) Cok Yonlu Uyusmazhk

mutluluk

Kurami'na

ortaya cikmaktadir.

Michalous'm

gore bireyler, kendilerini

gecmisteki
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kosullan,

istekleri, doyumun ideal duzeyleri, gereksinimleri, amaclan

ve

baskalannm durumu gibi cok sayida standartlar uzerinden degerlendirmektedirler.
Andrews ve Robinson (1991) bireyin, gercek durumunu karsilastmrken bazi
faktorleri olyilt aldigim vurgulamaktadirlar. Bu faktorler "bireyin kendisine yakm
olan kisilerin sahip olduklan seyler, gecmiste sahip oldugu en iyi sey, o zamana
kadar sahip olmayi umit ettigi seyler, gelecekte sahip olmayi umit ettigi seyler"
biciminde siralanmaktadir. Bu baglamda bireyin istekleri ile elde ettikleri arasmdaki
fark ne kadar azsa oznel iyi olus o kadar yuksek olacaktir.
Yargi kuramlan icerisinde onemli bir yer edinen Sosyal Karsilasnrma Kurami'nda
kisinin, cevresinde bulunan baskalanm olyilt aldigi ileri surulmektedir. Bireyin olctit
aldigi kisi kendi durumundan daha dusuk ya da yuksek duzeyde olabilmektedir.
Farkh

standartlar belirlenmis olmakla birlikte yargi kuramlarmm hepsinde

"yargilama" vardir.
Yargi kuramlanna gore bireyin mutlulugu, kendisine olciit olarak aldigi kisilerle
kiyaslamalannm sonucuna bagh olarak ortaya cikmaktadir. Lyubomirsky ve Ross
(1997) mutlu bireylerin kendilerinden kotu durumdakilerle karsilasnrma yapma,
mutsuz bireylerin ise hem kotii durumda olan hem de iyi durumda olanlarla
karsilastirma yapma egiliminde olduklanm belirtmektedirler (Akt. Diener ve ark.
1999).
Bu noktada mutluluk sosyal karsilastirmarun bir sonucu olmaktan cok, bireyin kisilik
ozelliginin ozellikle de iyimserlik halinin bir sonucu biciminde ele almabilir. Yargi
kuramlan acismdan bakildigmda bireyler, kendilerini daha iyi hissedebilecekleri
karsilasurmalar yapma egilimine sahiptirler.
Uyum guclu bir surec biciminde ortaya cikmakla birlikte etki ve parametreleri
baglammda yeterince iyi anlasilabilmis degildir.
Sosyal U retim Islev Kurami
Sosyal uretim islev kuramma gore insanlar, karsilastiklan kaynaklar ve suurlamalar
baglanunda evrensel hedeflere ulasmayi en iyi bicimde basarmaya cahsarak, kendi iyi
oluslanru yaratrnaktadirlar.Psikoloji ve ekonomi kuramlanna dayah olarak gelistirilenbu
yaklasimda,iyi olusu uretmek icin "rnevcut bilgilerle" en uygun yollan mantikh bir bicim-
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de degerlendirmenin smirh oldugu durumlarda, kisiler en uygun yollan secen "etkin
temsilciler" olarak gortllmektedir (Lindenberg, Akt. Ormel ve ark., 1999).
Ormel ve arkadaslanna

gore (1999), sosyal uretim islev kurarm U9 bilesenden

olusmaktadir: (a) hedefleri gerceklestirme ile iyi olus arasmdaki iliski, (b) evrensel ve
aracsal hedeflerin acik tammlan ( c) en uygun degerlendirmelere gore aracsal hedefleri
birbirlerinin yerlerine koyma. ilk bilesen psikoloji · kuramlanna, ikinci bilesen yeni ev
ekonomisi

kuramlanna,

ticuncu

bilesen

ise

mikro-ekonomik

bedel

kurarmna

dayanmaktadir. Yeni ev ekonomisi kurarm, evrensel hedefler (rum insanlar icin aym olan
amaclar) ile aracsal hedefler (evrensel hedeflere ulasilmasim saglayan araclara yonelik
bireysel tercihler) arasmda aynm yaprms ancak bu hedefleri tam olarak tammlamarmsur.
Sosyal uretim islev kurarm ise her iki hedefi ve bu hedeflerin birbirleriyle olan iliskilerini
tarumlarmsur.
Sosyal Uretim Islev Kurammda fiziksel iyi olus ve sosyal iyi olus olmak uzere iki evrensel
hedef bulunmakta olup bu hedeflere cesitli aracsal hedeflerle ulasildigi ileri stirillmektedir.
Bireyler, bu evrensel hedeflere ulasmak icin aracsal hedefleri degerlendirip uygulayan ve
boylece kendi iyi oluslanni ureten aktif temsilciler olarak gorulmektedir.

Sabit Nokta Kuranu
Bu kurama gore bireylerin mutluluklanmn

sabit bir duzeyi vardir. Bireylerin uzun

donemli mutluluk duzeyleri bir kararhhk sergilemektedir ve genetik donarum olarak
bireye

sunulan

sabit noktanm

cevresinde

90k az bir degisiklik

soz konusu

olabilmektedir (Emmons ve McCullough, 2003).
Heatley ve Wearing'e gore (1991) oznel iyi olus her bireyde var olan bir ana hat
durumudur.
yinelenen

Sira d1~1 olaylar,

bireyleri

yasam olaylarmm belirledigi

kisilik

egilimlerinden

kaynaklanan

ve

sabit duzeyin disma ceker, ardmdan bu

baslangic noktasma geri donus gerceklesir. Oznel iyi olusa dair baslangic noktasi
kurami, insanlann genellikle iyi ya da kotu durumlara zamanla ah~abildigini ileri
suren bulgudan kaynagmi almaktadir. Hedonik ayak degirmeni olarak da amlan bu
kuram ilk olarak Brickman ve meslektaslan tarafmdan ortaya konulmustur. Bireyler
bazi olaylara karsi once gU9lU tepkiler verseler bile bir zaman sonra, dogustan gelen
mizaclannm
2000).

belirledigi yasam duzeyi ana hattma geri donmektedirler (Akt. Y etim,
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Sabit Nokta Kurarrn Uyum Kurami ile benzerlik arz etmektedir. Her iki kuramda da
mutluluk bir duzey olarak ele almrmstir. Her iki kuram da olumlu ve olumsuz yasam
olaylannm etkileri sonrasmda, bireyin mutluluk duzeyini inceleyen arastirma
sonuclanndan yararlanrmstir. Uyum Kurammda, bireyin mutluluk duzeyi gecmis
yasantilanrun

gelecekten umut ettirdiklerine bagh gorulurken Sabit Nokta

Kurammda mutluluk yasam olaylanndan ya da beklentilerden 90k, genetik faktore
sahip sabit bir nokta biciminde tammlanrmstir.
Ndrolojik Kuram
Mutlulugu norolojik acidan inceleyen arastirmalar henuz 90k yeni olmakla birlikte
norolojik acidan mutlulugu arastiranlann sayisi giderek artmaktadir. Norolojik
kuram "mutluluk nedir?" sorusunun yarutnu, beynin sol on beyin kabugunda
aramaktadir, Bu kurama gore, beynin sol on beyin kabugu mutlulugun temel
konumu olarak belirlenmektedir. Norolojik kuram bazi bireylerin genetik olarak on
korteksleri sayesinde mutlu olmaya egilimli oldugunu iddia etmektedir. Norolojik
kuram dogrultusunda, bir yasmdan kucuk bebeklerdeki sol on beyin aktivitesinin
olculdugu bir arastirma sonucunda, anneleri tarafmdan kisa bir sure icin yalmz
birakilan bebeklerden aglamayanlann, daha yuksek duzeyde sol on beyin aktiviteleri
sergiledikleri saptanrmstir (Lemonick ve Davidson, 2005).
Norolojik kuram mutluluga meyilli bir sol on beyin kabugu ile mutluluga meyilli
olmayan bir sol on beyin kabugu arasmdaki farki, bir norondan digerine sinyaller
tasiyan noro-iletkenlerle aciklamaktadir. Davidson'a gore dopamin hormonu, beynin
sol on kismi ile duygusal merkezler arasmda pozitif duygularla iliskili sinyallerin
gecisini saglamaktadir (Lemonick, 2005).
Elektrosefalografik inceleme cahsmalannda, on korteksin sol on kisim hareketleri
daha sik gozlenen bireylerin, daha yuksek pozitif duygu bildirdigi ifade edilmistir
(Tamarken, Davidson; Wheeler ve Doss, 1992, Akt. Urry ve ark., 2004).
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n.cur ARA~TIRMALAR
Yurt Drsmda Yapilan Arasnrmalar

Diener'a gore (1984), bireylerin oznel iyi oluslanm etkileyen faktorleri aciklamak
icin yapilan arasnrmalarda incelenen ozellikler asagidaki bicimde gruplanmaktadir:

a) Cinsiyet ve yas gibi biyo-sosyal degiskenler,

b) Ozsaygi ve disa donukluk gibi kisilik degiskenleri

c) Aile doyumu gibi sosyal destek degiskenleri

Mroczek ve Kolarz (1998), mutlulugu etkileyen etmenleri ii<; grupta incelemektedir:

a) Kisilik faktorleri,

b) Sosyo-demografik faktorler

c) Cevresel-durumsal faktorler

Bu tez calismasmda cinsiyet ve yas gibi biyo-sosyal degiskenler ve sosyo- demografik
faktorler i.izerinde durulmus olup asagida oznel iyilik hali ile cinsiyet, bolum, akademik
basan, dini inane, fiziksel gorunumden memnuniyet, gelir di.izeyi ve algilanan aile tutumlan
ile ilgili arasturna sonuclanna yer verilmistir,

Biyo-sosyal degiskenler oznel iyi olusun temel belirleyicisi olmarnakla birlikte kisiligin en
guclu etkenlerinden biri olarak ele almmaktadir. Diener ve Diener'a gore (1996) sosyoekonomik durum, yas ve cinsiyete oranla, oznel iyi olusla daha guclu iliskiler
gostermektedir. Iyi olusun en guclii sosyo-yapisal yordayicisnun gelir ve sosyal stati.i
oldugu belirlenmistir. Gelirin oznel iyi olus gostergeleri ile orta derecede olumlu iliskiler
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gosterdigini saptayan bir 90k arastirma vardir (Myers ve Diener 1995, Akt. Staudinger,
Fleeson ve Baltes, 1999).

Cogu arastmnada demografik faktorlerle iyi olus arasmdaki iliski zayif bulunmustur. Bu
nedenle giderek iyi olusun yordayicilan olarak kisilik degiskenlerininincelenmesi uygun
gorttlmustur. Oznel iyi olus alanyazmmda bir 90k arastmnaciya gore kisilik, oznel iyi
olusun bashca belirleyicisi olmasa da en guclti etkileyici faktorlerinden birisi olarak ele
almrmstir. Oznel iyi olus uzerinde yapilan arastirmalardabelli bir zamanda yasammdan
doyum sagladignu belirten bireylerin, haftalar, aylar hatta yillar sonra bile yasamlanm
doyumlu olarak nitelendirmeye egilimli olduklan belirlenmistir (DeNeve ve Cooper,
1998).

Biyo-sosyalfaktorlerle oznel iyi olus arasinda guclu bir iliski oldugu saptanrrusolmakla
birlikte degiskenleroznel iyi olus varyansmmkucuk bir kismuu aciklarmslardir.Oznel iyi
olus ilzerindekiarastirmalar,genel olarak, genel mutluluk, doyum vb. ile yas, cinsiyet, irk,
egitim, gelir ve medeni durum gibi standart demografik degiskenler arasmda zayif bir
iliski gostermislerdir(Andrewsve Robinson,1991).Boski (1994) ve Diener'a gore (1996),
bu degiskenler hep birlikte ele ahndigmda dahi, yasarndan genel olarak ahnan doyum
ya da genel mutluluk varyansmmnadiren %10'undan fazlasim acikladiklan gorulmustur
(Akt. Sam 1998).
Her ne kadar yetiskinlerin oznel iyi olus halleri ile ilgili olarak cesitli arastrrmalann
yapilmasi oldukca uzun zaman oncesine dayah olsa da cocuk ve ergenlerin oznel iyi
olus halleri ile ilgili arastirmalar da giderek artmaktadir, Genel olarak olumlu iyilik
hali ile ilgili arastirmalar yas, cinsiyet ve sosyo-ekonomik statii ile ve icsel
karakteristik ozellikler ile iliskilidir (kendilik algisi, dissal ve icsel kontrol
mekanizmalan ve iyi olma hali gibi) (Huebner,1997)
Oznel Iyilik Hali ve Cinsiyet
Wood, Rhoades ve Whelan (1989), 93 arastirma uzerinde cinsiyet farkhligi
konusunda meta analiz calismasi yaprmslardir. Sonucta kadmlarm daha ytiksek
mutluluk ve doyum puanlan

aldigi belirlenmistir. Alanyazma bakildigmda

depresyonda da kadmlarm yuksek puan aldrgi gorulmustur. Bu durumda kadmlann
erkeklere gore daha duygusal davrandiklan karusina vanlnusnr.
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Bazi arastirmalarda biyo-sosyal faktorlerle oznel iyi olus arasmda guclt; bir iliski oldugu,
bu degiskenlerin oznel iyi olus varyansuun kucuk bir kisnuru acikladiklan saptanrrustir
(Andrews ve Robinson, 1991). Oznel iyi olusa <lair arastirmalar, genel olarak mutluluk,
doyum vb. ile yas, cinsiyet, irk, egitim, gelir ve medeni durum gibi standart demografik
degiskenler arasmda zayif bir iliski oldugu yonunde sonuclar bildirmislerdir (Akt. Sam
1998).
Wilson (1967) cinsiyetin mutluluk icin onemli bir ol<;iit olmadigim, her iki cinsiyetten
kisilerin de mutlu olabilecegini vurgulamisnr.
bazi arastmnalarda,
duygu yasadiklan

kadmlann

Cinsiyet farkhhklarma

<lair yapilan

erkeklere gore daha yuksek duzeyde hos olmayan

saptanrmstir (Broady ve Hail, 1993; Lucas ve Gohm, 2000).

Haring, Stock ve Okun (1984) yaptiklan meta-analiz cahsmasmda,

erkeklerin iyi

olmaya daha az egilimli olduklanm belirlemislerdir.
Wood, Rhodes ve Whelan (1989) ise kadmlann ozellikle mutluluk ve yasam doyumu
olcumlerinde 90k az avantajh olduklan yonunde bulgular elde etmislerdir. Duygularm
yasanma sikligi ve yogunlugu acismdan cinsiyet farkhhklarma bakildigmda kizlann
erkeklere gore hem hos hem de hos olmayan duygulan daha "yogun" yasadiklan
(Fujita, Diener ve Sandvik, 1991; Diener, Sandvik ve Larsen, 1985), ancak duygusal
yasantilann "sikhginda" farkhhk olmadigi bildirilmistir (Fujita ve Ark., 1991).
Psikolojik iyi olmanm dogasiru anlamak icin yapilan betimsel arastirmalar yas ve
cinsiyet

profilleri

arastirmalarda,
gelisim"

uzerine

kadmlarm puanlarmm

boyutlarmda

gorulmektedir.

odaklanmaktadir,
"baskalan

erkeklerden

Sonraki arastirmalar

Ryff'in

anlamh

gerceklestirdigi

farkh

ile olumlu iliskiler ve bireysel
duzeyde

cinsiyet farkhliklan

daha

yuksek

oldugu

ile ilgili olarak benzer

bulgular icermektedir (Ryff, 1989a, 1991; Ryff ve ark., 1994).
Feist ve arkadaslan
calismanm

(1995) iyi olusla cinsiyet arasmdaki

meta analizini gerceklestirmisler,

gene kizlann

iliskiyi inceleyen 93
mutluluk ve doyum

duzeylerinin daha yuksek oldugu sonucuna varrmslardir.
Katja ve arkadaslan
uzerine

(2002) oznel iyi olus ile saghkh davrams ve okul doyumu

gerceklestirdikleri

arastirmada,

saghkh

davrarus

ve okul doyumunun

cinsiyete gore anlamh farkhhk gostermedigini saptamislardir.
Ben-Zur (2003) 97 iiniversite ogrencisi ve 185 ergen uzerinde oznel iyi olus ile aile
faktorleri

ve kisilik ozellikleri

arasmdaki

iliskiyi incelemis,

cinsiyet

dismdaki
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demografik degiskenlerin olumlu ve olumsuz duygulammla iliskili olmadigmi, gene;
kizlann olumsuz duygulammdan erkeklere gore daha yiiksek puan aldigim
belirlemistir.

Atienza, Balaguer ve Merita (2003) yasam doyumunun cinsiyet acismdan farkhhk
gosterip gostermedigini inceledikleri 1023 erkek, 1057 kiz toplam 2080 ispanyol
ergen uzerinde yuruttukleri arastirmada, erkek ergenlerin yasam doyumu olceginden
daha yuksek puan aldiklanru saptarmslardir.
Cinsiyet farkhhgim inceleyen arastirma sonuclanrun bazen erkekler bazen kadmlar
lehine oldugu gorulmektedir. Bergman ve Scott (2001) ingiltere'de ergenlerin iyi
olusu uzerinde cinsiyetin ve sosyo-ekonomik farkhhklann etkisini incelernislerdir.
Benlik saygisi, yeterlilik duygusu ve mutsuzluk puanlanmn cinsiyete gore farkhhk
gosterdigini, kizlann erkeklerden daha dusuk benlik saygisi, daha yuksek mutsuzluk
ve yuksek yetersizlik duygusu yasadiklanru, sosyo-ekonomik farkhhklann iyi olus
uzerinde etkili oldugunu belirlemislerdir.
Goruldugu uzere yapilan arastirmalar, cinsiyet ve yasin oznel iyilik hali iizerinde
gucltl etkilerinin bulundugunu ortaya koymustur. Iyilik hali duzeyini etkilemekte
olan faktorlerden biri demografik faktorlerdir. Bazi arastirmalara gore cinsiyet ve
yas, iyi olus duzeyini belirleyen onemli faktorlerdir. Alanyazmda genellikle
kadmlarm erkeklere nazaran daha yuksek iyi olus duzeylerine sahip oldukl~n, iyi
olus duzeylerinin yasa gore can egrisi biciminde dagihm gosterdigi ve gene kisilerin
iyi olus hallerinin orta yash olanlara nazaran daha yuksek oldugu, orta yaslarda iyi
olus duzeyinin azalmaya basladigi ve yashlikta yeniden yukseldigi saptanrmstir
(Hoorn, 2002).
Oznel Iyilik Hali ve Ekonomik Durum
Gelir ile oznel iyi olus arasmdaki iliskinin nispeten kansik oldugu belirlenmistir.
Diener (1984) gelirin oznel iyi olmaya dogrudan bir yaran olmadigmi, ancak olumlu
duygu ile biraz iliskili oldugunu ifade etmistir. Maddi iyiligin ve gelirin, oznel iyi
olmaya az duzeyde katkisi oldugunu belirleyen cahsmalar vardir (Diener ve ark.,
1999). Veenhoven (1984) 32 ulkede yapilan 245 calisma uzerinde gerceklestirdigi
meta analiz sonucunda, ekonomik olarak rahat, ozgurlukcu, demokratik olan ve
0

politik ortamm kararh oldugu ulkelerde mutlu bireylerin bir azmhktan cok cogunlugu
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yansittiklanm,

genellikle evli, aileleri ve arkadaslanyla

iyi iliski icinde, fiziksel

acidan saghkh ve yasamlanm kontrol edebilen bireyler olduklanru saptarmsnr.

Artan gelirin artan memnuniyetle

iliskili olmadigi, paranm mutluluk getirmedigi

ancak

fakir

olmanm

mutsuzluk

getirecegi

tahrnin

mutluluktaki

paymm,

yoksullugun

oldugu

durumlarda

Bireyin

kiyaslamalanrun,

hedeflerinin

ve degerlerinin

arttirmasi uzerinde anahtar rol oynayacagi

edilmektedir.

Ekonominin

arttigi kamsi

hakimdir.

gelirin

iyi olusu

dusunulmektedir.

oznel

V arhkh ulkelerdeki

insanlar fakir iilkelerdekilere oranla daha mutlu olduklanru bildirmektedirler. Ekonomik
durum ve mutluluk arasmdaki iliski, ulke icinde degerlendirildiginde daha zayif
bulunmaktadir. Ulke icinde yapilan arastirmalarda gelir duzeyi yukseldikce bireylerin daha
yuksek mutluluk bildirdikleri saptanrmstir. Her yil duzenlenen anketlerde, varhkh bireyler
fakir bireylere oranla ortalamanm usttmde bir mutluluk duzeyi bildirmisler, ancak yillar
gectikce yuksek ya da dusuk gelir duzeyinde olanlarm mutluluk duzeylerinde bir artis
olmadigi gorulmustur (Diener, 1984).

Ho (1995) ekonomik gucluk, aile iliskileri ve benlik saygisi arasmdaki iliskiyi 387
ergen i.izerinde inceledigi cahsmada ailelere de anket yoluyla ulasrms, ekonomik
guclugun benlik saygismi olumsuz yonde etkiledigini

saptarrustir. Shek (2003),

"algilanan ekonomik stress, yasanmakta olan ekonomik gucluk ve gelecege dair
yasanan ekonomik kaygi ile ergenlerin uyumu" arasmdaki iliskiyi incelemis, yuksek
duzeyde ekonomik stres yasayan ergenlerin oz saygi ve iyi olus duzeylerinin dusuk
oldugunu bildirmistir. Ekonomik stres yasayan Cinli ergenlerde algilanan ekonomik
stresin gelecek kaygisma gore psikolojik iyi olusla daha guclu bir iliski icinde
oldugunu saptarmstir.

Oznel Iyilik Hali ve Akademik Basari
Lyubomirsky ve arkadaslan (2005), mutluluk ve akademik basanmn birbirlerini karsihkh
olarak pekistirdiklerini

ileri surmuslerdir, Oznel iyilik hali yuksek olan ogrenciler

zekalarma ve gecmis akademik performanslarma dayah olarak daha yuksek notlar
alrruslardir, Ogrenciler mutlu olduklan icin okulda daha iyi performans gostermisler ve
akademik acidan daha basanh olarak buna bagh bicimde daha 90k mutlu olmuslardir. Bu
arastirmada okul basansmm ogrencilerin iyilik hallerini yordadigi gorulmustur,
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Ergenlerin akademik basan ve iyilik halini inceleyen arastirma sonuclanna

gore

akademik basannm iyilik hali ile iliskili bir degisken oldugu gorulmustur (Tuzgol,
2004, Cenksever, 2004, Oze11, 2005, San, 2003).

Ergenlerin Oznel Iyilik Hali
Mcculough

ve arkadaslan

(2000), 92 lise ogrencisi uzerinde yaprrus olduklan

arastirmada bireylerin evrensel kendilik algilan, deneyimledikleri

yasam olaylan,

olumlu oznel iyi olus duzeyleri, olumlu-olumsuz etkiler ve yasam doyumu arasmdaki
iliskileri incelemisler,

yasam olaylan

icerisinde bulunan ve

hissedilen

olumlu

etkiler ve yasam doyumu ile evrensel kendilik degeri arasmda

etkiler, olumsuz
anlamli farkhhklar

bulmuslardir.

Gunluk yasam olaylan ile daha buyuk (major)

yasam olaylan arasmda anlamli farkhhk saptarruslardir. Spesifik olaylarm olumlu iyi
olma halleri uzerindeki etkilerine bakildigmda yalmzca olumsuz yasam olaylan ile
olumlu ve olumsuz etkiler arasmda anlamh farkhhgin bulundugu, yasam doyumu ile
yalmzca

olumlu

gorulmustur.
oldugu

gunluk

Ergenlerin

saptanrmstir.

koruyabilmeleri
cahsmalar

yasam

olaylan

anlamli

iliski

bulundugu

olumlu iyi olus hallerini etkileyen 90k yonlu faktorler

Bu arasurma

dogrultusunda

ve akil saghklanmn

yapilmasi

arasmda

ergenlerin

akil

saghklanm

olumlu yonde gelistirilmesi baglammda yeni

onerilmektedir.

Bu

noktada

psikologlar

ergenlerin

deneyimledigi farkh yasam olaylan ile ilgili farkmdahk sahibi olmah ve ergenlerin
yasamakta olduklan

major ve minor yasam olaylan ile ilgili farkmdahk

sahibi

olmalarma yardimci olabilmek icin, ergenlerin iyi olma duzeylerini ve esnekliklerini
anlayabilmelidirler.

Dolayisiyla

oznel

iyilik

halini

belirleme

cahsmalanrun

artinlmasi ayn bir onem tasimaktadir.

Cocuklarla ve ergenlerle ilgili olarak yapilrms olan arastirmalar incelendiginde,
arasnrrnalann

sonuclan

yetiskinlerle

tasimaktadir (Huebner,1991a;

ilgili

arastirma

sonuclan

ile

benzerlik

1997, Philips, 1993, Seligman, 1998). Olumlu iyilik

hali ile ilgili olarak yapilrms olan arastirmalar yas, cinsiyet ve sosyo-ekonomik
ile ve icsel karakteristik

bu

ozelliklerle

(kendilik

statii

algisi, dissal ve icsel kontrol

mekanizmalan ve iyilik hali) iliskilidir (Huebner, 1997; Huebner,Drane ve Valious).
Ergenlerin oznel iyilik halleri ile

ilgili arastirmalara

bakildiginda,

birbirleri ile

·· · kili olan ancak birbirinden ayn ve bagimsiz ti9 bolumu olan bir model karsirmza
~aktadir:
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1.Evrensel yasam doyumu,
2. Olumlu etkiler,
3. Olumsuz etkiler (Huebner,1991c,; Huebner ve Dew,1996).

Evrensel

yasam doyumu bireyin

gorusleridir,

Olumlu

etkiler

tum yasarm ile ilgili olarak olumlu

bireyin

yasami

icerisinde

bilissel

deneyimledigi

olumlu

duygularumlardir (gurur duymak, ilgi duymak gibi). Buna karsm olumsuz etkiler ise
bireyin yasadigi olumsuz duygulardir ( dusmanhk, stres gibi). Bununla birlikte oznel
iyi olusa sahip olan ve oznel iyi olus gelistirebilen

bir kisinin olumlu duygulara

sahip oldugu, daha az olumsuz duyguya sahip oldugu ve yasarmm olumlu acidan
degerlendirdigi gozlenmektedir (Myers ve Diener,1995).
Y etiskinlerle

ilgili arastirmalara

benzer

olarak ergen ve cocuklann

iyi olma

duzeylerinin demografik faktorlerle olan iliskisi normal duzeyde bulunurken, kisiye
ait icsel degiskenlerin

iyi olma hali ile daha fazla iliskili oldugu gorulmustur,

Ozellikle ergen ve cocuklarla ilgili arastirmalarda, yasam doyumu ve mutluluk ile
iliskili olan en guclt; icsel degiskenin, evrensel kendilik algisi oldugu belirlenmistir.
Bununla birlikte cocuk ve ergenlerin iyilik halleri konusunda yapilan arastirmalar iyi
olma halini etkileyen farkh faktorlerin bulundugunu gostermistir.
Iyilik hali ile ilgili yetiskinler

uzerinde yapilan arastirmalar

yasam olaylarmm

yetiskinler uzerinde etkisi oldugunu ortaya koymustur. Heady ve Wearing (1989)
olumlu ve olumsuz yasam olaylannm,

yasam doyumunu ve olumlu iyilik halini

etkiledigi sonucunu elde etmistir. Bununla birlikte yasam olaymm buyuklugunun
iyilik haline normal duzeyde etkide bulunmasi ve etkilerinin kisa sureli olmasi, elde
edilen ilginc sonuclar arasmdadir (Heady,Wearing,1989;

Suh Diener ve Fujita,1996).

Piyangodan

gibi olaylann

para kazanmak ya da milyoner olmak

bile bireyler

uzerinde kisa sureli etkiler yaratngi ortaya konulmustur (Brickman, Coates ve JanoffBulman, 1978). Bu gibi bulgular iyilik halinin kisisel ozelliklere gore ve bununla
birlikte

icsel

faktorlere

ve dissal

olaylara

gore degisim

gosterdigine

vurgu

yapmaktadir.
Buyuk yasam olaylarmm yam sira kucuk caph gunluk yasam olaylannm

(gunluk

stres yaratan olaylar) da iyilik hali uzerine etkileri arastirma konusu edilmistir. Bu
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olaylann bireylerde psikopatolojinin
arastmlnustir.

gelismesi ile ilgili ne gibi iliskileri bulundugu

Daha once yapilrms olan arastirmalara gore gunluk yasam zorluklan

ve beraberinde ortaya cikan yasam olaylan, gunluk stresi artmci etkiler yaratmakta
ve gunluk stres psikopatolojik
olaylanndan

belirtilerin ortaya cikmasi uzerinde

major yasam

daha fazla etkili olmaktadir (Daniels, Moos, 1990; Dubois, Felner,

Brand, Adam ve Evans, 1992). Ergenlerle ilgili olarak yapilrms olan bir arastirmada
Rawlinson

ve Feiner

olaylarmm,

baglanma ile iliskili oldugu bildirilmistir.

olaylannm

etkilerini belirleyici nitelikte oldugu dile getirilmistir.

Felner'e

(1988),

gunluk

yasam

gucluklerinin

ve major

Gucluklerin

yasam

major yasam
Rawlinson

ve

gore yasam guclukleri ve major yasam olaylan, yasam stresinin farkh

kaynaklan

olarak tammlanmistir.

Bununla birlikte bu iki ayn faktor bireylerin

islevsellik duzeylerini belirlemektedirler.

Colton (1985), major yasam olaylannm

gunluk streslerden daha fazla · strese yol actigim ortaya koymustur. Bunun yanmda
kisiler arasmda yasanan iletisim problemlerinin major yasam olaylarmdan daha fazla
strese sebep oldugu saptannustir.
olaylarmm

ergenlerin

Bu baglamda hem major hem de minor yasam

iyi olus duzeyleri

ile ilgili olarak arastmlmasi

gerekli

gorulmustur.
Katja ve arkadaslan (2002) ergenlerin oznel iyilik hallerini arastirmak ve bununla
birlikte deger sistemlerini anlayabilmek icin bir arastirma yaprmslardir. Arastirmanm
amaci

ergenlerin

incelemek,

oznel

iyi olus hallerini

aynca . sosyo-demografik

anlayabilmek

faktorler,

ergenlerin

ve deger

sistemlerini

kabul ettikleri

sistemleri ve iyilik hallerini ergenlerin bakis acilanna gore degerlendirmektir.

deger
Bu

arastirmada oznel iyi olus hali dort farkh boyutta incelenmistir: Tatmin olma duzeyi,
hasta olma diizeyi, iyi olma ile ilgili sahip olunan bilgi ve iyi olma ile ilgili yapilan
etkinlikler. Deger sistemleri sekiz cekirdek dusunce tarzi uzerinde yogunlasnustir ve
deger sistemleri ile ilgili olan 10 faktor ile ilgili oncelikli bileske ve

analizler

yapilnustir.

Arastirma ile ilgili veriler yedinci ve dokuzuncu

ortalamalan

14 olup 13 farkli ortaokuldan secilmis 245 ergen tarafmdan doldurulan

bilgi formlan

snufta okuyan yas

araciligi ile elde edilmistir. Y apilan arastirmarun sonuclanna

gore

arastirmaya katilan ergenlerin buyuk bir cogunlugunun yasamdan doyum sagladigi
saptanrmsur.

Buna ragmen her 10 cocuktan birinin yasamm eglenceli yonlerini

deneyimlemedigini

hissettigi de bildirilmistir.

K1z ve erkeklerin evrensel yasam

doyumu duzeyleri arasmda anlamh farkhligm bulunmadigi belirlenmistir, Ergenlerde
hasta olma duzeyinin dusuk oldugu, bununla birlikte her dart ergenden birinin para
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ile ilgili endiselerinin

bulundugu

ve ergenlerin

% 17 smm kendilerini

yorgun

hissettikleri saptanmisur. 9. smiflarda bulunan kizlar kendilerini erkeklere nazaran ve
7. Simfta bulunan ogrencilere nazaran daha fazla hasta hissettiklerini bildirmislerdir.
Kisilerarasi

esitlik, guvenli aile iliskileri ve aile bicimleri

gibi temel birtakim

degerlerin ergenlerde bulunan iyi olma hali ile iliskili ve belirleyici degerler oldugu
yonunde

bulgular

dogrultusunda
yukseltmeye

iyilik

da

elde

halini

edilmistir.

Arastirmadan

degerlendirirken

ve ergenlerin

edilen

bulgular

iyi olma

hallerini

cahsirken ergenlerin sahip oldugu deger sistemlerinin

dikkat etmenin geregi ve onemine dikkat cekilmistir,
sistemleri

elde

ile ilgili olarak farkmdahk

durumlannm

gelistirilmesi

gelistirmeleri

adma saghk servislerinde

Aynca
bununla

ne olduguna

ergenlerin deger
birlikte

konu uzerinde

iyi olma
cahsilmasi

geregi uzerinde durulmustur.

Oznel Iyilik Hali ve Algilanan Aile Tutumu
Katja (2002) ergenlerin iyi olma duzeyleri ile ilgili olan faktorlerin neler oldugu ve
aile icerisinde ergenlerin aile iliskilerinin iyi olma duzeyleri ile iliskisini belirlemek
uzere gerceklestirdigi cahsmada

7. ve 9. simflarda okumakta olan ve yaslan 12 ile

17 yas arasmda degisen 245 ergen ve 239 ebeveyne ulasmistir. Ergenlerin % 48'i
ebeveynlerin

ise % 47'si arastirmaya

yamt vermistir. Ergenlerin % 51 'i kiz ve

yedinci suufta okuyan ogrencilerden, ebeveynlerin %83 'ii ise annelerden olusrnustur.
Ergenlerin

ve ailelerin

aile

dinamiklerini

tammlamalan

birbirleri

ile iliskili

bulunmarrustir. Bu arastirmada ergenler gunluk yasamlannda deneyimledikleri

hem

olumlu hem de olumsuz aile unsurlan bakimmdan incelenmislerdir, Aile icerisinde
anlasmazhk, catisma ya da anne babamn bosanmasi gibi faktorlerin bulunmasmm,
aile icerisinde hastahk ya da olum gibi durumlann bulunmasmm, ergenlerin endiseli
ve olumsuz

hissetmelerine

yol actigr bulunmustur.

Bir diger sonuc, ailelerde

ergenlerle olan catismalann cogunun sokaga cikma, para harcama, okul basansizhgi
ve evdeki kurallan kirma konusunda yasandigi yonundedir,
Kesin

olarak belirlenen

deger

sistemleri

dogrultusunda

gilclu kisisel

ozerklik

duygusu, kisilerarasi esitlik, guvenli aile iliskileri ve espri yetenegi gibi konular
ergenlerin evrensel yasam doyumu ile iliskili bulunmustur.
iliskilerinin

Bununla birlikte aile

guvenli olmamasi ya da zayif olmasi kendini saghksiz hissetme ile

iliskili bulunmustur. Okul icerisinde tatmin olma, beden ile ilgili olarak tatmin olma,

56

Krause (2003) yaprms oldugu arastirmada

dini inancm iyi olma hali uzerindeki

etkilerini irksal farkhhklan da goz onunde bulundurarak incelemistir.
Arastirma yash beyaz ve yash siyahlar ile yurutulmustur. Arastirrnanm amaci dini
inanclann,

bireylerin

yasamma

anlam

katip

katmadignu

belirlemektir.

Bu

arastirmada

bireylerin iyi olma halleri, yasam doyumu, benlik saygrsi ve iyimserlik

kavramlan incelenmistir,
Arastirmanm sonucunda dinin yasama anlam katngmi dustmen yashlann digerlerine
nazaran daha fazla yasam doyumu, daha yuksek duzeyde benlik saygisi ve iyimser
dusuncelere

sahip olduklan

belirlenmistir.

Yash siyah yetiskinler,

yash beyaz

yetiskinlere nazaran dini inanca daha fazla anlam yuklemisler, dinin yasama anlam
kattiguu bildirmislerdir.

Benlik saygisi, iyilik hali, iyimser dusunce tarzi ve bu

degiskenlerin dini inancm yasama anlam kattigi dusuncesi arasmdaki iliski, Afrikali
Amerikahlarda

anlamh 91km1~, beyaz Amerikahlarda

bu konuda anlamh farkhhk

bulunmarrustrr. Siyah yashlarda dini faktor ve iyi olma duzeyleri arasmda anlamh
farkhhk bulunmustur. Sonucta dini inane, iyi olus uzerinde etkili gorulmustur.
Krause (2003) yapmis oldugu calismada dini inancm iyilik hali uzerindeki etkilerini
arastmrustir.

Bu arastirmada

bireylerin iyi olma halleri yasam doyumu, benlik

saygist ve optimizm kavramlan

ile birlikte olculmustur, Arastirmanm

dinin yasarna anlam kattigim dustmen yashlann,

sonucunda

digerlerine nazaran daha fazla

yasarn doyumu, daha yuksek duzeyde benlik saygisi ve iyimser dusuncelere sahip
olduklan

ortaya cikrmstir. Bununla birlikte yasli siyah yetiskinlerin

yash beyaz

yetiskinlere nazaran dini inanca daha fazla anlam yukledikleri ve dinin yasama anlam
kattigi gorusunde

olduklan

gozlenmistir.

yashlarda dini faktor ve iyi olma-duzeyleri

Bu arastirmanm

sonucu olarak siyah

arasmda anlamli farklihk bulunmustur.

Bu bulgu, dini inancm iyi olus iizerinde etkili oldugu biciminde yorumlanabilir.
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Oznel Iyilik Hali ve Fiziksel Saghk
Fiziksel saghgin yasam doyumunun 90k onemli belirleyicilerinden birisi oldugu
dusunulmektedir (Feist ve ark., 1995). Brown (1998) duygusal stresin fiziksel
hastahklara

yol

actigim

gosteren arastirmalardan yola cikarak duygusal iyi

olusun saghk i.izerindekionemini vurgularmstir.
Emmons (1998), mutlu bireylerin kendilerine daha iyi baktiklanm; saghklanm
surdurme konusunda daha iyi olduklanm bildirrnistir (Akt. Lemonick 2005).
Veenhoven (1998) da mutlu bireylerin daha uzun yasadigim, mutlulugun fiziksel
sagligi olumlu yonde etkiledigini bildirmistir (Akt. Veenhoven, 2003).
Fiziksel acidan saghkh olmak iyi olusu arttirabilmekte, yasamdan doyum alan bir
birey fiziksel stresle mi.icadele edebilmektedir. Yasamdan doyum alan bireylerin
daha az saghk problemleri yasamalan da bireylerin yasamlanna verdikleri onemle ve
saghklanna daha cok dikkat etmeleri ile iliskilidir.
Tiirkiye'de Yaprlan Arastrrmalar
Gundogar ve arkadaslan (2007), i.iniversite cgrencilerinde yasam doyumunu
yordayan etkenleri incelemislerdir.
Tuzgol (2004), universite ogrencilerinin oznel iyilik hali di.izeyleri ile ilgili olarak
gerceklestirdigi cahsmada ogrencilerin oznel iyi olus di.izeylerinde cinsiyet ve fiziksel
saghk durumuna bagli olarak anlamh bir farkhhk olmadigim, oznel iyi olus di.izeyleri
arasinda bolumunden memnun olanlar lehine, akademik olarak basanh ogrenciler lehine,
algilanan ekonomik durumu orta ve ust olan ogrenciler lehine, algilanan ana-baba tutumu
demokratik olan ogrenciler lehine, fiziksel gorunustmdenmemnun olan ogrenciler lehine
dini inanci guclu olup yasarrunda onemli bir yer tutan ve dini inanci olmasma ragmen
yasammdaonemli bir yer tutmayan ogrencilerinlehine anlamh farklaroldugunusaptarmstir.
Cenksever (2004), iiniversite ogrencilerinde oznel ve psikolojik iyi olmanm
yordayicilannm incelenmesi cahsmasmda iiniversite ogrencilerinin psikolojik iyi olma
di.izeylerini belirlemek amaciyla "Psikolojik Iyi Olma Olcekleri", oznel iyi olma
diizeylerini belirlemek icin "Olurnlu-Olumsuz Duygu Olcegi" ve "Yasam Doyumu
Olcegi'tni kullanrmstir. Arastirma sonucunda universite ogrencilerinin sosyoekonomik diizeylerine gore "yasam doyumu" ve "oznel iyi olma", "digerleriyle
olumlu iliskiler", "ozerklik", "cevresel hakimiyet" "kendini kabul" ve "psikolojik iyi
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olma" puanlanrun yuksek sosyo-ekonomik duzey lehinde farkhlastigr, c __
oznel

ve

psikolojik

iyi olmanm

bazi

boyutlannda

anlamh

_

J]Jdugu

farkl~

..

belirlenmistir. Universite ogrencilerinin cinsiyet ve ogrenilmis gucluluk etkilesi
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oznel ve psikolojik iyi olmanm bazi boyutlan tizerinde etkili oldugu belirlenmistir.
Universite

ogrencilerinde

nevrotizm, disadonukluk, akademik basandan

algilanan

hosnutluk, ogrenilmi§ gucluluk, ebeveyni ve flortu ile iliskiden algilanan hosnutluk,
sosyo-ekonomik statu, cinsiyet, algilanan saghk durumu, dis kontrol odagi inaner, bos
zaman etkinliklerinden algilanan hosnutluk degiskenleri oznel iyi olmamn anlamh
yordayicilan olarak bulunmustur. Ogrenilmis gucluluk, disadonukluk, nevrotizm, flort
ve arkadaslarla iliskiden algilanan hosnutluk, dis kontrol odagi inaner, cinsiyet,
ebeveynle iliskileri ve bos zaman etkinliklerinden algilanan hosnutluk degiskenleri
psikolojik iyi olmarun anlamh yordayicilan
durumu,

sosyo-ekonomik

olarak gorulmustur.

statii ve akademik

basandan

Algilanan saghk

algilanan

hosnutlugun

psikolojik iyi olmanm anlamh yordayicilan olrnadigi saptanmisnr.
Ozen (2005), yapmis oldugu calismada ergenlerin oznel iyi olus duzeylerini olcmus
ergenlerin
ogrenim

oznel iyi olus duzeylerinin
durumuna

cinsiyet, snuf duzeyi, anne ve babanm

bagh olarak anlamh

bir farkhhk

gcstermedigini,

algilanan

akademik basan ve algilanan ekonomik duruma bagh olarak anlamh bir farkhhk
gosterdigini bildirmistir.
San (2003), iiniversite ogrencilerinin

cinsiyet, duygusal iliski statusu, kalman yer,

akademik not ortalamasi ile universite ogrencilerinin

iyilik hali arasmda iliskiyi

inceledigi arastirmada Baskent Universitesi hazirhk okulunda okuyan 506 ogrenci
uzerinden

elde ettigi verileri iyilik Hali Envanteri ve Demografik

Bilgi Formu

kullanarak toplannstir. i9 tutarhhk, sevgi ve cevresel duyarhhk alt olceklerinde erkek
ogrenciler lehine, sosyal ilgi ve empati alt olceginde ise kiz ogrenciler lehine anlamli
farkhhklar oldugunu belirlemistir. Bulgular, aym zamanda duygusal iliski icinde olan
ogrencilerir, sevgi alt olceginden olmayanlara
gostermistir.

gore daha yuksek puan aldiklanm

Duygusal iliski icinde olmayan ogrenciler ise fiziksel iyilik hali alt

olceginde olanlara gore daha yuksek puanlar alrruslardir. Kalman yerin iyilik hali
acisindan etkili olmadigr gorulmustur. Akademik not ortalamasi 90 ile 100 arasmda
olan ogrencilerin basarma oryantasyonu alt olceginden akademik ortalamasi 50 ile 70
arasmda ve 50'den dusuk olanlara gore daha yuksek puan aldiklan bildirilmistir.

~
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Dogan (2004), iiniversite ogrencilerinin iyilik halini inceledigi arastirmasim Baskent
Universitesi ve Hacettepe Universitesi'ne devam eden 936 iiniversite ogrencisi
uzerinde gerceklestirmistir. Iyilik hali olceginin serbest zaman alt olceginden alman
puanlar incelendiginde erkeklerin kizlara gore anlamh duzeyde yuksek puan
aldiklan, kiz ogrencilerin arkadashk ve sevgi alt olceklerinden daha yiiksek puan
aldiklan, kiz ve erkek ogrencilerin maneviyat ve kendini yonetme alt olcek
puanlannda anlamh farkhhk olmadigi gorulmustur.
KKTC'de Yapdan Arastrrmalar
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde oznel iyilik hali ilgili bir arastirmaya
rastlanmamistir. Bu tez cahsmasi bu konuda KKTC'de yapilan ilk arastirma olma
niteligi tasimaktadir.
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BOLUMIII

YONTEM

Bu bolumde

arastirmarun

modeli,

arastirma

grubu, arastirmada

kullamlan

ven

toplama araclan hakkmda bilgi verilmis, verilerin toplanmasi, verilerin analizinde
uygulanan istatistiksel teknikler uzerinde durulmustur.

Arasnrmanm Modeli
Bu arastirma ogretmen adaylannm oznel iyilik hallerini "cinsiyet, bolumler, bolumden
memnuniyet, akademik basan, algilanan ekonomik durum, algilanan fiziksel saglik durumu,
algilanan ana-baba tutumu, fiziksel gorunusten memnuniyet, dini inane ve uyruk"
acismdan belirlemeye yonelik betimsel bir cahsmadir.

Arasnrma Grubu
Arasnrma grubu Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Yakin Dogu Universitesi Ataturk Egitim
Fakiiltesinde okumakta olan ve cahsmaya gonullu olarak katilan cgrencilerden (ogretmen
adaylanndan) olusmaktadir. Bu arastirmaya Yakin Dogu Universitesi Ataturk Egitim
Fakiiltesi'nin

Bilgisayar Ogretmenligi ve Teknoloji Egitimi (BOTE), Ingiliz Dill

Ogretmenligi (iO), Turkce Ogretmenligi (TiirO), Psikolojik Damsmanhk ve Rehberlik

(PDR) ve Okul Oncesi Ogretmcnligi (000) bolumlerinin 2. ve 3. suuflanna devam etmekte
olan 303 ogretmen adayi kanlrms olup, ogretmen adaylan hakkmdaki genel bilgiler asagida
sunulmustur. Ogretmen adaylanmn
verilmistir.

cinsiyete gore frekans dagihrru Tablo 3 .1 de
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Tablo 3.1 Ogretmen Adaylarmm Cinsiyete Gore Dagrlnm

Cinsiyet

Frekans

(%) Yiizdelik

KIZ

200

66

Erkek

103

34

Top lam

303

100

Tablo 3.1 de goruldugu gibi, ogrctmen adaylarmm

%66's1 (f=200) kiz, %34'ti

(f=13) erkektir. Ogretmen Adaylarmm bolumlere gore frekans dagilmn Tablo 3.2 de
verilmistir.

Tablo 3.2 Ogretmen Adaylarmm Bdlilmlere Gore Dagrhmi

Bdliim

Frekans

(% )yiizdelik

000

43

14.20

PDR

54

17.80

BOTE

81

26.70

IO

82

27.10

TiirO

43

14.20

TOPLAM

303

100

Tablo 3.2'de goruldugu gibi, ogretmen adaylarmm %14.20'si (f=43) Okul Oncesi
Ogretmenligi Bolumu, %17.80 (f=54) Psikolojik Damsmanlik ve Rehberlik Bolumu,

%26.70'i (f=81) Bilgisayar Ogretim ve Egitim Teknolojileri Bolumu,
(f=82)

Ingiliz

Ogrctmenligi

Dili Ogretmenligi Bolumu

Bolumunde

okumaktadir,

%27.lO'u

ve %14.20'si (f=43) ise Turkce

Ogretmen

adaylarmm uyruklarma gore

frekans dagihrm Tablo 3.3' de verilmistir.

Tablo 3.3 Ogretmen Adaylarmm Uyruklarma Gore Dagrlmu

Uyruk

Frekans

(%)yiizdelik

KKTC

218

71.9

TC

85

28.1

TOPLAM

303

100
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Tablo 3.3'de goruldugu gibi ogrctmcn adaylanmn %71.9'u K.K.T.C., %28.1 'i ise
T.C. uyrukludur.
Veri Toplama Araelarr
Arastirmada oznel iyilik halini belirlemek amaciyla Pozitif Duygularum Negatif
Duygularum Olcegi (PANAS) ve Yasam Doyumu Olcegi (Ek-1) kullarulmistir.Her
iki olcekten alman puanlar uzerinden oznel iyilik hali degerlendirmeleriyapilrmstrr.
PANAS cok sayida duygu alam icermektedir. PANAS hem bireyci hem de
cogulcu toplumlarda oznel iyi olusu yordayabildigi icin (Lent, 2003) bu
calisrnada kullarulmasi uygun gorulmustur.
Arastirmarun diger degiskenleri olan cinsiyet, bolumden memnuniyet, akademik basan,
algtlanan ekonomik durum, algilanan fiziksel saghk durumu, algilanan ana-baba tutumu,
:fiziksel gorunustenmemnuniyet,dini inane ve uyrukla ilgili bilgiler arasnrmaci tarafmdan
hazirlanan "Ki~isel Bilgi Formu" ile elde edilmistir (Ek- 2). Bu tez cahsmasmda
kullamlan veri toplama araclan hakkmdaki bilgiler asagida sunulmustur:
1. Pozitif Duygulamm Negatif Duygulamm 01.;egi (PANAS): Oznel iyi olusu
olcmek icin Pozitif ve Negatif Duygulamm Olcegi kullamlrmstir. Watson, Clark ve
Tellegens

(1988)

tarafmdan

gelistirilmis

olan

PANAS

oznel

1y1

olusu

degerlendirmede kullanrlmaktadir. Olgek pozitif duygu ve negatif duygu olmak iizere
iki boyuttan olusmaktadir. 10 pozitif duygu ve 10 negatif duygu ifadesi iceren olcekte
her bir madde "hicbir zaman, az, orta, ortadan 90k ve her zaman" siklan uzerinden
degerlendirilmektedir. PANAS olcegi 5 'li likert tipinde bir olcektir. Her madde icin
ortalamalar ve standart sapmalar hesaplanrmsnr, Guvenirlik analizi ictutarhhk
(Cronbach Alfa) katsayisi hesaplanarak bulunmustur,
Sosyal Bilimlerde olceklerin guvenirligini olcmede genellikle Cronbach Alfa
kullamlmaktadir, Psikolojik bir test icin hesaplanan guvenirlik katsayisuun . 70 ve
daha yuksek olmasi test puanlarmm guvenirligi icin yeterli bulunmaktadir
(Buyukozturk, 2004; Ching, 1998).
Olumlu duygu icin ic tutarhhk katsayilan .86 ile .90, olumsuz duygu icin ise .84 ile
.87 arasmda hesaplanrmstir. Aydm (1999), cahsmasmda, birinci uygulamada olumlu
duygunun ic tutarhk katsayismi .80, olumsuz duygunun ic tutarhk katsayisiru ise .82
olarak belirlemis, ti<; ay sonra yapugi ikinci uygulamada ise ic tutarhk katsayilanru
olumlu duygu icin .84, olumsuz duygu icin .86 olarak hesaplamisur.
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Orjinal olcegin ic tutarhhk (Cronbach Alpha) katsayisi pozitif ve negatif duygu icin
sirasiyla .88 ve .85 olarak bildirilmistir (Watson ve ark., 1988).

Gencoz (2000),

PANAS'm Turkceye uyarlanmasi cahsmasmda pozitif duygu ve Negatif duygu icin
i<;; gecerlilik olctimlerini

.83 ve .86 olarak hesaplarmstir.

Bu tez cahsmasi

icin

arastirmacr tarafmdan gerceklestirilen olcumlerde olcegin ic tutarhk katsayisi pozitif
duygu icin .799 ve negatif duygu icin .779 olarak hesaplanrmstir.
Bu arastirmada PANAS olceginin toplam puan uzerinden Cronbach alfa guvenirlik
katsayisi

.76 olarak hesaplanmistir.

katsayisim

dti~tirdtigti gozlenmis,

istatistiksel
edilen

Ancak olcekteki

Heyecanh,

analizler ve uzman goruslerinden

on yedi maddeli

hesaplanmtstir.

yeni olcek

ti9 maddenin

guvenirlik

Asabi ve Sinirli maddeleri yapilan
sonra olcekten cikanlrmstir.

icin Cronbach

alfa degeri

0.814

Elde
olarak
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Tablo 3.4'de PANAS'm madde toplam istatistik sonuclan verilmistir,

Tablo 3.4 Madde Toplam istatistikleri
Madde- Toplam
Korelasyonlan

u.otu

0,329

SIKINTILI

0,357

HEYECANLI

-0,043

MUTSUZ

0,415

GU<;;LD

0,397

SU<;;LU

0,413

URKMUS

0,362

DUSMANCA

0,258

HEYES Li

0,448

GURURLU

0,292

ASABi

0,130

UYANIK

0,287

UTANMIS

0,424

iLHAMLI

0,363

SiNiRLi

0,186

KARARLI

0,520

DiKKATLi

0,461

TEDiRGiN

0,416

AKTiF

0,487

KORKMUS

0,435

2.

Yasam Doyumu Ol~egi:

Diener, Emmans, Larsen ve Griffin tarafmdan 1983 yilmda gelistirilen ve Koker
( 1991) tarafmdan Turkceye uyarlama cahsmasi yapilan Y asam doyumu olcegi
oznel iyi olusun bilissel boyutu olan "yasam doyumunu", bireyin yasantismdan
memnun olup olmadigim olcmeyi amaclamaktadir. Toplam bes maddeden olusan
olcek Likert tipinde (1: hie bir zaman - 5: her zaman) bir olcektir.
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Yasam Doyumu Olceginde isaretlenen seceneklerin degerleri toplanarak genel bir
puan

elde edilmekte,

Olcegin

yapilmaktadir.
doyumuna

sahip

kullamlmaktadir.
aritmetik

uygulama

orijinalinin

olanlan
Aritmetik

ortalamanm

yapilan

puanlanmasmda

belirlemek
ortanm

gruba bagimh

icm

ustunde

altmda puan alanlar

yuksek

grubun
olanlar

olarak

degerlendirme

diisiik yasam

ve

aritmetik

yuksek

yasam

ise dusuk yasam

ortalamasi
doyumlu,

doyumlu

olarak

belirlenmektedir.
Koker (1991) tarafmdan olcekteki maddelerin her birine verilen yamtlann kararhligi
icin "test-tekrar test" yontemi ve olcegin ne denli iyi isledigini anlamak amaciyla
madde analizi yapilrmstir, 0-9 hafta ara ile iki kez uygulanan olcegin test - yeniden
test gtivenirlik katsayisi .85 olarak bulunmustur.

Madde analizi cahsmasinda

ise

olcegin madde puanlan ile toplam puanlan arasmdaki korelasyon katsayisi Pearson
Momentler Carpim Korelasyon Katsayisi ile hesaplanmistir, Buna gore toplam puan
ile 1. madde .73, 2. madde .73, 3. madde .76, 4. madde .75 ve 5. madde .90
duzeyinde

iliskili

calismasinda

bulunmustur,

ise Cronbach-Alfa

Olcegin
gtivenirlik

cgretmenlerle
katsayisi

yapilan

guvenirlik

.76 olarak hesaplanrmstir

(Eraslan, 2000). Yetim (1991) 200 kisi uzerinde yaptigi cahsmasinda

duzeltilmis

split-half degerini .75, Kuder Richardson-20 degerini ise .78 olarak belirlemistir,
Olcegin maddelerinin Tiirkceye cevirileri ve olcegin yuzeysel gecerlik teknigi ile
gecerlik cahsmasi Koker (1991) tarafmdan yapilrrustrr. Bes maddeden olusan Yasam
Doyumu ol9egi icin hesaplanan Cronbach alfa katsayisi 0.758 dir.
Bu arasurma icin Yasam Doyumu Olceginin Cronbach - Alfa degeri .758 olarak
hesaplanrmstir. Olcegin madde- toplam istatistik sonuclan Tablo 3.5'de verilmistir,

Tablo 3.5 Yasam Doyumu Ol4regi Madde-Toplam istatistikleri

Yasarmm idealime buyuk olcude yaklasiyor

Madde-Toplam
Korelasyonu
0,453

Y asam kosullanm miikemmel

0,555

Yasarmmdan memnunum

0,618

Y asamda suana kadar istedigim onemli seylere sahip old um

0,601

Yasarmmi bir daha yasasaydim hicbir seyi degistirmek

0,430

istemezdim
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3. Kisisel Bilgi Formu: Arasnrrnaci tarafindan hazirlanan Kisisel Bilgi Formu ile
arastirmamn bagimsiz degiskenleri ile ilgili bilgi edinilmesi saglannustir. Bu formda,
ogrencilerin cinsiyet, bolum, bolumden memnuniyet, akademik basan, algilanan ekonomik
durum, saghk durumu, algilanan ana-baba tutumu, fiziksel gorunusten memnuniyet, dini
inanclar ve uyruk ozellikleri ile ilgili sorular bulunmaktadir (Ek-2)
Veri Toplama Islemi
Arasnrmada kullarulan bilgi toplama araclanmn uygulama cahsmalan 2007-2008 EgitimOgretim Y1h Bahar Donemi'nde gerceklestirilmistir, Uygulama yapilacak bolumlere
gidilerek uygulama hakkmda bilgi verilmis, gerekli izinler onceden almrrus, uygulama
yapilabilecek

derslerin gun ve saatleri saptanrrustir. Belirlenen gun ve saatlerde

cgrencilere PANAS, Yasam Doyumu Olcegi

ve Kisisel Bilgi Formu tek oturumda

uygulannustir, Uygulama ortalama 15 dakika surmustur.
Verilerin Analizi
Arasnrmanm istatistiksel analizlerinde SPSS 13 paket prograrm kullarulrrustir. Elde edilen
analizler tablolar halinde sunularak aciklamalar yapilrmstir. ikili gruplann ortalamalan
arasmdaki farki test etmek icin bagimsiz gruplar icin uygun gorilldiigil duruma gore t-Testi
ya da Mann Whithney U-testi, coklu gruplann ortalamalan arasmdaki farki analiz etmek
icin Tek Yonlu ANOVAya da Kruskal Wallis testi kullamlnustir.
Frekans (f), yiizdelik (% ), T-testi, Anova, Tek yonlu Anova, LSD testi kullamlrms,
aritmetik

ortalama

hesaplanrmstrr.

(X), standart

sapma (S), minimum

ve maksimum

degerler

5'li likert tipi olcekte elde edilen sonuclar icin asagidaki arahklar

kullarulmistir.
Tablo 3.60znel Iyilik Hali ve Yasam Doyumu OI~eginin Puan Arahklan

Arahklar

Degerler

1.00 - 1.79

Hi~bir zaman

1.80 - 2.59

Nadiren

2.60 - 3.39

Bazen

3.40 - 4.19

Genellikle

4.20 - 5.00

Her zaman

67

BOLUMIV

BULGULAR VE YORUM

Bu bolumde arastirmarun alt problemleri dogrultusunda elde edilen bulgulara yer
verilmistir, Arastirmada ele alman alt problemleri smamak uzere toplanan verilerin
istatistikselanalizleritablolarhalinde sunulmustur,
Bu tez cahsmasmda puanlann normallik varsayirmm karsiladigi durumlarda iliskisiz ttesti kullarulrrustir,Puanlann normallik varsayururukarsilamadigidurumlar icin iliskisizttestinin altematifi olarak bilinen Mann Whitney U -Testi kullarulrmsnr. Mann Whitney
U-Testi iki iliskisiz gruptan elde edilen puanlann birbirlerinden anlamh bir bicimde
farkhhk gosterip gostermediginitest etmektedir.
Bu cahsmada tek faktorlu bir gruplar arasi desen iceren alt problemler baglammda,
puanlann gruplardanormal dagihm gosterdigidurwnlardatek yonlu ANOVA kullarulmis,
normal dagihm gostermeyengruplann ortalamalan arasmdakikarsrlasnrmalardanormallik
varsaynmm gerektirmeyenKruskal Wallis H- Testi uygulanrrusur.
Kruskal Wallis H- Testi, iki ya da daha cok grup ortalamasmm birbirlerinden anlamh
farkhhk gosterip gostermedigini test etmektedir. Kruskal Wallis H- Testi, "puanlann
grup degiskenine gore olusturulan her bir alt grupta normal dagihrn ve varyanslarm
esitligi" varsayimlanm gerektirmedigi icin tek yonlu varyans analizine alternatif bir
tekniktir (Buyukozturk, 2002).
Arastirmada ele alman alt problemlere iliskin bulgular asagida sirasiyla ele almrms,
tablolar halinde gosterilmisve bulgulann yorumuna yer verilmistir,
Ogretmen Adaylarmm Oznel Iyilik Hali Puanlarr

Ogretmen adaylanmn PANAS ve Yasam Doyumu Olceklerinden aldiklan toplam
puan oznel iyilik hali puam olarak hesaplanmistir. Ogretmen adaylannm her iki
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olcege verdikleri yamtlann minimum ve maksimum degerleri, ortalamalan, standart
sapmalan Tablo 4.1 de verilmistir,

Tablo 4.1
Ogretmen Adaylarmm Oznel iyilik Hali Puanlarma Iliskin Minimum ve Maksimum Degerlerl,
Ortalarnalarr, Standart Sapma Degerleri

Standart
PANAS

N

Minimum

Maksimum

Ortalama

Sapma

n.otu

303

1,00

5,00

4,020

0,959

SIKINTILI

303

1,00

5,00

3,056

1,020

MUTSUZ

303

1,00

5,00

3,677

0,943

GUC,::LU

303

1,00

5,00

3,815

1,085

SU(,;LU

303

1,00

5,00

4,310

0,847

URKMUS

303

1,00

5,00

4,333

0,894

DUSMANCA

303

1,00

5,00

4,475

0,938

HEYES Li

303

1,00

5,00

3,941

1,031

GURURLU

303

1,00

5,00

4,043

1,149

UYANIK

303

1,00

5,00

3,429

1,199

UTANMIS

303

1,00

5,00

3,485

1,115

iLHAMLI

303

1,00

5,00

3,135

1,091

KARARLI

303

1,00

5,00

3,990

1,015

DiKKATLi

303

1,00

5,00

3,818

1,084

TEDiRGiN

303

1,00

5,00

3,406

1,138

AKTiF

303

1,00

5,00

3,858

1,044

KORKMUS

303

1,00

5,00

4,155

0,955

303

1,00

5,00

3,27

1,25

KOSULLAR

303

1,00

5,00

3,51

0,98

iDEALiME

303

1,00

5,00

3,56

1,07

SAHiPOLMAK

303

1,00

5,00

3,72

1,07

MEMNUNUM

303

1,00

5,00

4,02

1,09

Genel Ortalama

303

1,00

5,00

3,77

,513

YA~AMDOYMU
DEGiSTiRMEK
iSTEMEZDiM
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Tabla 4.1 'de sunulan analizlerde ogretmen adaylannm verdikleri yamtlara gore
Dusmanca (x=4.475), Urkmus (x=4.333), Suclu (x=4.310) duygu durumlanm
yasama sikhgirun her zaman simrlan icerisinde, Korkmus ( x=4 .155), Gururlu
(x=4.043), ilgili (x=4.020), Kararh (x=3.99), Hevesli (x=3.94), Aktif (x=3.85),
Dikkatli (x=3.818), Guclu (x=3.815), Mutsuz (x=3.677), Utanmis (x=3.485), Uyamk
(x=3.429), Tedirgin (x=3.406) duygu durumlanm yasama sikhgmm genellikle
smirlan icerisinde, Ilhamh (x=3.135), Sikmtih (x=3.056) duygu durumlanm yasama
sikhgmrn ise ara sira simrlan icerisinde oldugu gorulmektedir.

Tabla 4.1 'de goruldugu gibi Ogretmen Adaylannm Yasam Doyumu icin verdikleri
yamtlar dogrultusunda "Yasarmmdan Memnunum" (x=4.02), "Yasarmmda su ana
kadar istedigim onemli seylere sahip oldum" (x=3.72), "Yasanum idealime buyuk
olcude yaklasiyor" (x=3.56), "Yasam kosullanrn mukemmel" (x=3.51), ifadelerine
genellikle katildiklan ortaya ciknustir. Ogretmen Adaylannm Yasarn Doyumu
Olcegine verdikleri yamtlardan yola cikarak yapilan analizler sonucunda "yasammu
bir daha yasasaydim hie bir seyi degistirmezdim" ifadesine ara sira kanldiklan ortaya
ciknustir.
Ogretmen Adaylarmm verdikleri yamtlar dogrultusunda oznel iyilik hali genel
ortalamalan x= 3.77 olarak hesaplanmistir. Bu sonuc bizlere ogretmen adaylarmm
oznel iyilik hallerinin iyi bir duzeyde oldugunu gostermektedir.

"Ogretmen adaylarmm oznel iyi olus diizeyleri, cinsiyet acismdan anlamh farkhhk

gdstermekte midir? Alt Problemine Iliskin Bulgular
Ogrcncilerin oznel iyi olus duzeylerinin cinsiyete gore farkhhk gosterip gostermedigini
saptamak iizere, yapilan Kolmogorov Simirnov testi sonrasmda, puanlann normallik
varsaymurukarsilamadigidurumlarda iliskisiz t-testinin altematifi olarak kullamlan Mann
Whitney U -Testi uygulannustir.

Ogretmen adaylannm cinsiyete gore oznel iyilik hali puanlannm Mann Whitney
U-Testi sonucu Tabla 4.2'de verilmistir,
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Tablo 4.2 Ogretmen Adaylarmm Cinsiyete Gore Oznel Iyilik Hali Puanlarmm
Mann Whitney U-Testi Sonuelari

Sira

Sira

N

Ortalamasi

Toplami

K1z

200

156,10

31219,50

Erkek

103

144,04

14836,50

Grup

u

p

9480,500

,256

Tablo 4.2'ye gore ogretmen adaylanmn oznel iyilik hali puanlannda cinsiyete gore
anlamli bir fark olmadigi bulunmustur (U=9480.500, p>0.05).

"Ogretmen adaylanmn oznel iyi olus diizeyleri, boliim acismdan anlamh farkhhk
gdstermekte midir?" Alt Problemine Iliskin Bulgular
Ogretmen adaylannm oznel iyi olus duzeylerinin okuduklan bolumlere gore farkhhk
gosterip gostermedigini belirlemek amaciyla Kruskal Wallis H- Testi uygulannustir. Bu
arastirmada
ANOVA'mn

uzman gorusleri

de almarak, parametrik

bir test olan Tek Yonlu

normallik varsayimi karsilanmadrgi icin Kruskal Wallis H- Testinin

kullamlmasi uygun gorulmustur.
Farkh bolumlerde okuyan ogretmen adaylannm oznel iyilik hali puanlannm Kruskal
Wallis H- Testi sonuclan Tablo 4.3'de verilmistir.

Tablo 4.3 Farkh Bolumlerde Okuyan Ogretmen Adaylarmm Oznel Iyilik Hali Puanlarmm
Kruskal Wallis H- Testi Sonuelari

Anlamh

Srra
Bolum

N

Ortalamasi

Okul Oncesi Ogretmenligi

43

140,51

54

168,19

81

158,36

Ingiliz Dili Ogretrnenligi

82

148,71

Turkce Ogretmenligi

43

137,45

Top lam

303

303

sd

X2

p

Fark

4

4,316

,365

p>0,05

Rehberlik ve Psikolojik
Damsmanhk
Bilgisayar ve Ogretim
Teknolojileri Egitimi
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Tablo 4.3 'de verilen analiz sonuclan dogrultusunda ogretmen adaylarmm oznel iyilik
puanlan okuduklan bolumlere gore anlamh bir bicimde farkhhk gostermemektedir,
RPD Bolumu (S.0=168.19),
(S.0=137.45),

066

to

BOTE (S.0=158.36),

(S.0=140.51)

Bolumu (S.0=148.71),

ru-o

ogretmen adaylarmm bolumlere gore oznel iyilik

hali puanlarmda anlamh bir fark ortaya cikmanustir.

"Ogretmen adaylanmn oznel iyi olus diizeyleri,bolumden memnuniyetleriacismdan
anlamh farkhhk gdstermekte midir?" Alt Problemine Iliskin Bulgular
Ogretmen adaylannm bolumlerinden memnun olma durumuna gore oznel iyilik hali
puanlan

normallik varsayirm karsilanmadigi icin, Mann Whitney U -Testi

ile

degerlendirilmis ve analiz sonucu Tablo 4.4'de verilmistir.

Tablo 4.4 Ogretmen Adaylarmm Bolumden Memnuniyete Gore Oznel iyilik Hali Puanlarmm
Mann Whitney D-Testi Sonuclari

Sira

Bolumden

Sira

Memnuniyet

n

Ortalamasr Toplanu

Evet

248

160,36

39769,50

Hayir

55

114,30

6286,50

u
4746,50

p

,000*

*p<0.05

Tablo

4.4'de

bolumunden

goruldugu

gibi

bolumunden

memnun olmayanlar (S.0=114.30)

memnun

olanlarla

(S.0=160.36),

arasmda memnun olanlar lehinde

p<0.05 anlamhhk duzeyinde bir fark oldugu bulunmustur (U=4746,50).

"Ogretmen adaylarmm oznel iyi olu~ diizeyleri, akademik basarilarr aeismdan
anlamh farkhhk gdstermekte midir?" Alt Problemine ili~kin Bulgular
Ogretmen adaylanrun oznel iyilik hallerinin akademik basanya gore farkhhk gosterip
gostermedigini belirlemek amaciyla Kruskal Wallis H- Testi uygulanrmstir. Ogretmen
adaylarmm akademik basanlanna gore oznel iyilik hali puanlarmm analizi Tablo

4 .5 'de verilmistir.
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Tablo 4.5 Ogretmen Adaylarmm Akademik Basanya Gore Oznel iyilik Hali Puanlarmm
Kruskal Wallis H- Testi Sonuclari

Akademik Basari

n

Srra

sd

p

X2

Anlamh

Ortalamasi
Basarrh

83

157,62

Orta Dereceli

184

155,95

Basarisiz

36

118,85

Fark

2

5,877

0,53

p>0,05

Tabla 4.5'de bakildigmda, ogretmen adaylarmm oznel iyilik hali puanlan, akademik
basan duzeylerine gore anlamh bir farkhhk gostermemektedir.

"Ogretmen adaylanmn oznel iyi olus diizeyleri, ekonomik duruma bagh olarak
anlamh farkhhk gdstermekte midir?" Alt Problemine Iliskin Bulgular
Ogretmen adaylanmn oznel iyilik hallerinin, algiladiklan ekonomik duruma gore farkhhk
gosterip gostermedigini belirlemek amaciyla Kruskal Wallis testi yapilmis analizler

Tabla 4.6'da verilmistir.

Tablo 4.6 Ogretmen Adaylarmm Ekonomik Duruma Gore Oznel Iyilik Hali Puanlarmm
Kruskal Wallis H- Testi Sonuclari

Sira
Aile Geliri

N

Ortalamasi

Alt Duzey

20

91,53

Orta Diizey

259

151,28

-Ost Duzey

24

210,15

x2

sd

2

20,140

p

Aciklama

,000

P<0.05

Tabla 4.6'da goruldugu gibi ogretmen adaylarmdan kendilerini alt ekonornik gelir
duzeyinde

algilayanlann

sira ortalamasi

S.0=91.53,

orta

gelir

duzeyinde

algilayanlann sira ortalamasi S.0=151.28 ve ust gelir duzeyinde algilayanlann sira
ortalamasi S.0=210.15 olarak bulunmustur. -Ost ekonomik duzeyde algilayan grubun
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sira ortalamasmm diger gruplannkinden anlamh bicimde olumlu yonde farkh oldugu
gorulmustur (p<0.05).

"Ogretmen adaylanmn oznel iyi olus diizeyleri, fiziksel saghk durumlanna bagh
olarak anlamh farkhhk gdstermekte midir?" Alt Problemine Iliskin Bulgular
Ogretmen adaylannm oznel iyilik hallerinin, fiziksel saghk durumuna gore farkhhk
gosterip gostermedigini belirlemek amaciyla Mann-Withney U Testi Sonuclan Tablo

4. 7' de verilmistir.
Tablo 4.7 Ogretmen Adaylarmm Fiziksel Saghk Durumlarma Gore Oznel iyilik Hali
Puanlarmm Mann-Withney U Testi Sonuelari

Sira

Sira

Saghk Sorunu

N

Evet

18

120,69

Hayrr

282

152,40

Ortalamasi Toplanu

u

p

Acrklama

2172,50
,132

42977,50 2001,500

P<0.05

Tablo 4.7'ye gore ogrctmcn adaylannm oznel iyilik hali puanlannda fiziksel saghk
durumuna gore anlamh bir fark olmadigi bulunmustur.

"Ogretmen adaylanmn oznel iyi olus diizeyleri, ana-baba tutumuna bagh olarak
anlamh farkhhk gostermekte midir?" Alt Problemine Iliskin Bulgular
Ogretrnen adaylannm

algilanan aile tutumlarma gore oznel iyilik hali puanlarmm

Kolmogorov Simirnov ve Levene analizlerinden sonra Tek Yonlu ANOV A analizi
ile incelenmesine karar verilmistir.

Ogretmen adaylanmn

oznel iyilik hallerinin algilanan aile tutumlarma

gore Tek

Yonlu ANOVA sonuclan Tablo 4.8'de verilmistir.
Tablo 4.8 Ogretmen Adaylarmm Oznel Iyilik Hallerinin Algllanan Aile Tutumlarma Gore
ANOV A Sonuclarr

Varyansm

Karel er

Serbestlik

Karel er

Anlamh

Kaynagi

Toplami

Derecesi

Ortalamasi

F

p

Fark

Gruplararasi

957,100

3

319,033

2,542

,056

p>0,05

Gruplarici

37521,633

299

125,490

Top lam

38478,733

302
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Tablo 4.8'de gori.ildilgil uzere analiz sonuclan, ogretmen adaylannm
halleri puanlannda

oznel iyilik

algilanan aile tutumlan acismdan anlamh bir farkhhk olmadigi

yonundedir ..

"Ogretmen adaylanmn oznel iyi olu~ diizeyleri, fiziksel goriinii~tenmemnuniyet
acismdan anlamh farkhhk gostermekte midir?" Alt Problemine Iliskin Bulgular
Ogretmen

adaylannm

memnuniyetlerine

oznel

gore

olus

duzeylerinin

fiziksel

gosterip

gostermedigi

kontrol

1y1

farklihk

gorilnti~lerinden
edilmeden

once

varyanslarm homojenligi test edilmis, Kolmogorov Simirnov testi yapilnustir. Bunun
uzerine bagimsiz gruplar icin uygulanan Mann Whitney U Testi kullamlml~t1r. Ogretmen
Adaylarmm

Fiziksel Gorunusten

memnuniyetlerine

gore

oznel iyilik hallerinin

analizi Tablo 4.9'da verilmistir.

Tablo 4.9 Ogretmen Adaylarmm Fiziksel Giiriinii~ten Memnuniyete Gore Oznel iyilik Hali
Puanlarmm Mann Whitney U-Testi Sonuelari

Fiziksek
Srra

Sira

N

Ortalamasi

Toplam1

Evet

269

158,37

42600,50

Hayir

33

95,53

3152,50

Goriinii~ten
Memnunluk

u

p

Aciklama

2591,500

,000

P<0.05

Tablo 4.9.'da goruldugu uzere fiziksel gorilnti~lerinden memnun olan ogretmen
adaylannm oznel iyilik halleri, fiziksel gorunttslerinden memnun olmayan ogretmen
adaylarmmkinden olumlu yonde anlamh duzeyde farkli bulunmustur.

"Ogretmen adaylanmn oznel iyi olus diizeyleri,dini inane durumuna bagh olarak
anlamh farkhhk gostermekte midir?" Alf Problemine Iliskin Bulgular
6gretmen

adaylanndan, kisisel bilgi formunda yer alan uc boyut uzerinden

Dini

inanclanm degerlendirmeleri istenmistir. "Dini manclanm guclndur ve y~armmda onemli
bir yer tutar", "dini inanclanm vardir ama kuvvetli olmad1gmdan vasarmmda onemli bir yer
tutmaz" ve "dini inancim yoktur" seceneklerinden dini inancim yoktur secenegi hicbir
ogrenci tarafmdan i~aretlenmedigi icin dini inane durumu iki boyut uzerinden analiz
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edilmistir. Ogretmen adaylanmn oznel iyi olus duzeylerinin dini inanclanna gore farkhhk
gosterip gostermedigini belirlemek amaciyla t- Testi yapilrmstir,
Ogretmen adaylarmm dini inanclanna gore oznel iyi olus durumlan Tablo 4.lO'da
verilmistir.
Tablo 4.10 Ogretmen Adaylarmm Dini Inanclanna Gore Oznel iyilik Hali Puanlarmm T-Testi
Sonuclari

Stan dart
N

Ortalama

Sapma

Evet

139

82,57

10,83

Hayir

164

83,41

11,68

T

p

Aciklama

644

,520

P>0.05

Tablo 4.lO'da goruldugu gibi ogrctmcn adaylarmm oznel iyilik hali puanlan dini
inane durumuna gore anlamh bir farkhhk gostermemistir.

"Ogretmen adaylanmn oznel iyi olus diizeyleri, uyruk aeismdan anlamh farkhhk
gostermekte midir?" Alt Problemine Iliskin Bulgular
Ogrencilerin oznel iyi olus duzeylerinin uyruk acismdan farkhhk gosterip gostermedigini
belirlemek amaciyla t-testi yapilrms sonuclar Tablo 4.11 'de verilmistir.

Tablo 4.11 Ogretmen Adaylarmm Uyruklarma Gore Oznel Iyilik Hali Puanlarmm T-Testi
Sonuclart

Uyruk

N

Ortalama

s

KKTC

218

84,25

11,10

TC

85

79,89

11,22

Sd

T

p

Aerklama

301

3,061

,002

P<0.05

Tablo 4.11 'de goruldugu gibi ogretmen adaylannm oznel iyilik halleri uyruga gore
anlamh bir farkhhk gostermektedir. KKTC'li ogretmen adaylarmm, oznel iyilik hali
puan ortalamasi

(x=84.25),

TC'li ogretmen

adaylarmm,

ortalamasma gore (x=79.89) anlamh duzeyde daha yuksektir.

oznel iyilik hali puan

76

BOLUMV

TARTI~MA VEYORUM
Bu bolumde arasnrmada ele ahnan alt problemler dogrultusunda elde edilen bulgular
sirasiyla tartisilnus ve cikan sonuclar yorumlanrmstir.
Ogretmen Adaylannm Oznel Iyi Olus Diizeyleri,

Cinsiyet A~ismdan Anlamh

Farkhhk Gostermekte midir? Alt Problemine Ihskin Bulgulann Tarnsma ve Y orumu
Bu alt problem dogrultusunda, ogretmen adaylannm oznel iyilik hallerinin cinsiyete gore
farkhhk gosterip gostermedigi incelenmistir. Elde edilen bulgulara gore, ogretmen
adaylanmn oznel iyilik hali puanlarmda cinsiyete gore anlamh bir farkhhk bulunmadrgi
gorulmustur.
Elde edilen bu bulgu alanyazmda yer alan pek 90k arasnrma sonucu ile tutarhhk
gostermektedir (Shmotkin, 1990; Hampton ve Marshal, 2000; Hintikka, 2001; Fugl-Meyer,
Melin ve Fugl-Meyer, 2002; Katja ve ark., 2002; Duckworth ve Quinn, 2007; Tuzgol, 2004;
Ozen, 2005). Oznel iyi olus tizerindeki arastmnalan inceleyen Andrews ve Robinson (1991),
genel mutluluk, doyum vb. ile yas, cinsiyet, egitim, gelir ve medeni durum gibi standart
demografik degiskenler arasmda zayif bir iliski bulundugunu saptarrnslardir. Wilson (1967)
cinsiyetin mutluluk icin onemli bir ol9tit olmadiguu, her iki cinsiyetten kisilerin de mutlu
olabilecegini vurgularrustir.
Cosmo ve arkadaslan (1991), cinsiyet farkhhklanmn oznel iyilik hali tizerinde 90k az etkisi
oldugunu saptamislardir, Cosmo ( 1991) cinsiyet farkhhklanmn oznel iyi olus icin zayif bir
yordayici oldugunu bildirmistir, Bradburn ve Caplovitz (1965) kadm ve erkeklerin oznel
iyilik hali iizerinde olumlu ya da olumsuz duygularumlan acismdan fark olmadigmi
belirtmislerdir.
Bazi arasnrma sonuclan ise kadin ve erkeklerin iyilik hali acismdan farkh oldugu
yonundedir (Haller ve Hadler, 2006; Haring ve ark. 1984; Akt. Shmotkin, 1990; Wood,
Rhades ve Whelan, 1989; Koker, 1991; Lee, Seccembe ve Shehan, 1991; Akt. Diener ve
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ark. 1999 ve Kelley ve Stack, 2000; Ben-Zur, 2003; Atienza, 2003, Diener ve Diener, 1996;
Wood, Rhoades ve Whelan, 1989; San, 2003; Dogan, 2004; Cenksever, 2004).
Cinsiyet farkhhklanna dair yapilan bazi arastirmalarda, kadmlann erkeklere gore daha
yuksek duzeyde hos olrnayan duygu yasadiklan saptanrrnstir (Broady ve Hail, 1993; Lucas
ve Gohm, 2000; Haring, Stock ve Okun, 1984) yaptiklan cahsmalarda, erkeklerin iyi
olrnaya daha az egilimli olduklanm belirlemislerdir. Feist ve arkadaslan (1995) iyi olusla
cinsiyet arasmdaki iliskiyi inceleyen 93 cahsmanm meta analizini gerceklestirmisler, gene
kizlann mutluluk ve doyum dtizeylerinin daha yuksek oldugu sonucuna vamuslardir,
Pouwer ve arkadaslan (2004) 1472 diyabet hastasi ile gerceklestirdikleri arastmnada negatif
duygulamm olceginden kadmlann, erkeklere gore anlamh duzeyde yuksek puanlar aldigmi
saptarruslardir,
Bu tez cahsmasmda oznel iyilik halinin cinsiyete gore anlamh bir farkhhk gostermemesi
yonundeki bulgu, alanyazmda yer alan pek cok arasnrma bulgusu ile desteklenmistir, Aynca
sosyo- demografik faktorlerin oznel iyilik hali ile iliskisini inceleyen pek cok arasnrma
sonrasmda da arastirmacilar oznel iyilik hali uzerinde kisilikle ilgili ozelliklerin arastmlmasi
gerekliligini vurgulamislardir. Bu noktada ogretmen adaylannm sosyal ilgisi meslegin
gerektirdigi ozelliklere sahip olrna derecesi ve kisilik ozellikleri muhtemelen cinsiyet
faktoriinun etkisinden daha guclu bir etkiye sahip olabilir. Bolumden memnun olan
ogretmen adaylannm oznel iyilik hallerinin yuksek cikmasi da ogretmen adaylannm
ogretmenlik meslegini benimsedikleri, bu meslegin ozelliklerini icsellestirdiklerini
dusundurmektedir. Buna ek olarak bu bulgu son yillarda davrams ve egitim bilimlerinde
gundemde olan cinsiyet esitligi, kavrami baglanunda ele almdigmda bu bulgu olumlu bir
boyutta degerlendirilebilir.

Ogretmen Adaylarmm Oznel Iyi Olus Diizeyleri, Bdliim Acismdan Anlamh
Farkhhk Gdstermekte midir? Alt Problemine Iliskin Bulgularm Tarnsma Ve
Yorumu
Bu alt probleme dayah olarak, ogretmen adaylannm oznel iyilik hallerinin okuduklan
bolume gore farklihk gosterip gostermedigi arastmlrrustir. Elde edilen bulgulara gore, ogretmen adaylannm bolumlere gore oznel iyilik hali puanlarmda anlarnh bir fark ortaya
cikmarmstir,
Literaturde

ogrencilerin

okuduklan

bolume

hallerini inceleyen cahsmaya rastlanmamistir.

yada fakultelere

gore oznel iyilik

Bu tez cahsmasi Egitim Fakultesinde
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okumakta olan ogreunen adaylan uzerinde gerceklestirilmistir. Dolayisiyla farkh
bolumde okusalar da aym meslegin elemam olacaklardir ve bolumlere dayah bir
farkhhk cikmamasi aym meslekle ilgili egitim almalanndan kaynaklanmaktadir.
Ogretmen Adaylanmn Oznel Iyi Olus Diizeyleri, Bolumden Memnuniyetleri
Anlamh Farkhhk Gostermekte

midir? Alt Problemine Iliskin Bulgularm

Tartisma Ve Yorumu
Bu alt probleme dayah olarak, ogretmen adaylannm oznel iyilik hallerinin okuduklan
bolumden memnuniyetlerine gore farkhhk gosterip gostermedigi arastmlrmstir. Elde
edilen bulgulara gore, ogretmen adaylanmn bolumden memnuniyetlerinegore oznel iyilik
hali puanlan anlamh bir farkhhk gostermektedir.Buna gore, bolumunden memnun olan
ogretmen adaylanrun oznel iyilik hali puanlan, bolumundenmemnun olmayan ogretmen
adaylannm oznel iyilik hali puanlanndan anlamh derecede yiiksektir.
Bolumden memnun olma durumunu ogrencilerin secmis olduklan meslekten de
memnun

olduklan

biciminde

yorumladigmuzda,

bolumden

memnuniyet

"ogretmenlik meslegine duyulan ilgi, ise girme imkanlan, bolumun gerektirdigi
akademik becerileri sergileme derecesi, meslegini sevme derecesi, meslek karanndan
memnun olma derecesi" ile baglantih dusunulebilir. Bu durumda elde edilen bu
bulgu anlamh gorulebilir. Bolumunden memnun olan ogretmen adaylan, mezuniyet
sonrasmda, kariyer cizgisinde ilerleyecekleri meslegi benimseyen, o meslegin
gereklerini ogrenmekten ve uygulamaktan ve o meslegin egitimine devam etmekten
hosnut olan bireyler olarak yuksek oznel iyilik hali belirtmislerdir.
Ogretmen Adaylanmn Oznel Iyi Olus Diizeyleri, Akademik Basanlarma Gore
Anlamh Farkhhk Gdstermekte

midir? Alt Problemine Iliskin Bulgularm

Tartisma Ve Yorumu
Bu alt probleme dayah olarak, ogretmen adaylannm oznel iyilik hallerinin akademik
basan duzeylerine gore farkhhk gosterip gostermedigi arastmlrmsur. Elde edilen
bulgulara gore, ogretmen adaylannm akademik basan duzeylerine gore oznel iyilik hali
puanlannda anlamh bir fark ortaya cikmarmstir.
Lyubomirsky ve arkadaslan (2005), mutluluk ve akademikbasannm birbirlerinikarsihkh
olarak pekistirdiklerini ileri surmuslerdir, Oznel iyilik hali yuksek olan ogrenciler
zekalanna ve gecmis akademik performanslanna dayah olarak daha yuksek notlar
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alrmslardir. Ogrenciler mutlu olduklan icin okulda daha iyi performans gostermisler ve
akademik acidan daha basanh olarak buna bagh bicimde daha cok mutlu olmuslardir. Bu
arastirmada okul basansmm ogrencilerin iyilik hallerini yordadigi gorulmustur.

Ergenlerin akademik basan ve iyilik halini inceleyen arastirma sonuclanna

gore

akademik basannm iyilik hali ile iliskili bir degisken oldugu gorulmustur (Tuzgol,
2004; Cenksever, 2004; Ozen, 2005; San, 2003).
Akademik basan egitim sureci boyunca bireyin yasammda onemli bir faktor olarak
tammlanabilir. Dolayisiyla her egitim kademesinde akademik basannm ogrencilerin
iyilik hallerini etkilemesi beklenir. Hatta ozellikle universite ogrencileri mesleklerini
edinecekleri
basansizlik

bir

egitim

kademesine

yasadiklannda

mutsuz

devam
olmalan

etmekteyken
soz konusu

akademik
olacaktir.

anlamda
Akademik

basannm oznel iyilik haliyle iliskili bir degisken oldugu dusunulerek bu alt problem
olusturulrnustur. Ancak bu alt probleme dayah olarak, elde edilen bulgu bu yondeki
beklentimizi
konusunda

karsilamarrustir.
akademik

Bu arastirma grubunda oznel iyilik halini aciklama

basan bizi anlamh

sonuclara ulastirmanusur.

Bu konuda

arasurma sayisi arttikca bu bulguya iliskin yorumlar anlam kazanabilir.

Ogretmen Adaylanmn Oznel Iyi Olus Diizeyleri,

Algtlanan Ekonomik Gelir

Diizeyine Gore Anlamh Farkhhk Gdstermekte midir? Alt Problemine Iliskin
Bulgularm Tartisma ve Yorumu
Bu alt problem dogrultusunda, ogretmen adaylanrun oznel iyilik hallerinin algilanan ekonomik durumlanna gore farkhhk gosterip gostermedigi arastmlrmsnr. Sonuclara gore,
ogretmen adaylanndan

kendilerini list ekonomik duzeyde algilayan grubun oznel

iyilik hali puanlarmm diger gruplannkinden

anlamh bicimde olumlu yonde farkh

oldugu gorulmustur.
Bu alt problem gelir duzeyi yukseldikce oznel iyilik halinin de yukselecegi beklentisi ile
olusturulmustur. Elde edilen bulgu bu beklentirnizi dogrularmstir. Bu bulguyu destekleyen
ve gelir duzeyi ve ekonomik zorluklann kisilerin oznel iyi olusu ve yasam doyumlan ile
iliskili olduguna bildiren cok sayida arastirma vardir (Easterlin 1974, Akt. Diener 1984,
Davis, 1984; Akt. Andrews ve Robinson 1991; Mills ve Grasmick, 1992; Diener ve
digerleri, 1993; Boschen, 1996; Moller, 1996; Oishi ve digerleri, 1999a; Kelley ve Stack,
21X)() ve Shek, 2003; Tuzgol, 2004; Cenksever, 2004).

80

Diener ve Diener'a gore (1996) sosyo-ekonomik durum, yas ve cinsiyete oran1a, oznel iyi

olusla daha gil9lU iliskiler gostermektedir. Iyi olusun en guclu sosyo-yapisal yordayicisnun
gelir ve sosyal statii oldugu

belirlenmistir. Gelirin oznel iyi olus gostergeleri ile orta

derecede olurnlu iliskiler gosterdigini saptayan bir 90k arastnrna vardir (Myers ve Diener,
1995, Akt. Staudinger, Fleeson ve Baltes, 1999). Stones ve Cosma (1986) finansal
acidan doyumlulugun

bireyin onceki ve simdiki mutluluk

duzeylerinin

onemli

yordayicisi oldugunu bildirmislerdir,
Bradburn ve Caplovitz, artan gelir duzeyinin, bireylerin mutlulugunu da arturdigiru
bildirmistir (Bradburn ve Caplovitz, 1965;akt. Christin, 2002). Cosma ve arkadaslan
(1991) ve George (1992) finansal doyumun gelir miktarmdan daha iyi bir yordayici
oldugunu bildirmistir.

Ogretmen Adaylannm Oznel Iyi Olu~ Diizeyleri, Fiziksel Saghk Durumlanna Gore
Anlamh Farkhhk Gostermekte midir? Alt Problemine Iliskin Bulgularm

Tartisma ve Yorumu
Bu alt problemde, ogretmen adaylarmm oznel iyilik dtizeylerinin fiziksel sagliga gore
farkhhk gosterip gostermedigi incelenmistir. Sonuclara gore, ogrencilerin oznel iyi olus
diizeyleri fiziksel sagliga gore anlarnh bir farkhhk gosterrnemistir.
Alanyazm incelendiginde, saghk dururnunun yasam doyumu ve mutlulukla iliskili
oldugunu ve yasam doyumunu yordadtgim bildiren bazi arastnrnalara rastlanrmstir
(Boschen, 1996; Hampton ve Marshall, 2000; Kelley ve Stack, 2000; Katja ve
digerleri, 2002 ile Melin, Fugl-Meyer ve Fugl-Meyer, 2003). Ancak bu arastirmalann
cogu fiziksel rahatsizhk gecirmis kisiler uzerinde ger9ekle~tirilmi~tir.
Fiziksel acidan saghkh olmak iyi olusu arttirabilmekte, yasamdan doyum alan bir
birey fiziksel stresle mucadele edebilmektedir.

Yasamdan doyum alan bireylerin

daha az saghk problemleri yasamalan da bireylerin yasamlanna verdikleri onernle ve
saghklanna daha 90k dikkat etmeleri ile iliskilidir.
Bu tez cahsmasmda saghk sorunu oldugunu bildiren ogretmen adayi sayisi 18 iken,
saghk sorunu bildirmeyenlerin sayisi 282 dir. Fiziksel saglik dururnuna gore ogretmen
adaylanmn oznel iyilik halleri puanlannda anlamh bir farkhhk cikmamasmm nedeni
hucre sayilanndaki buyuk farktan kaynaklanrms olabilir.
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Ogretmen Adaylanmn Oznel Iyi Olu~ Diizeyleri, Algdanan Ana-Baba Tutumlanna
Gore Anlamh Farkhhk Gostermekte midir? Alt Problemine Iliskin Bulgularm
Tarnsma ve Y orumu
Bu alt problemde, ogretmen adaylanmn oznel iyilik dtizeylerinin algtlanan ana-baba
tutumlanna gore farkhhk gosterip gostermedigi incelenmistir. Sonuclara gore, ogrencilerin
oznel iyilik hali algilanan ana-baba

tutumlanna

gore

anlarnh bir farkhhk

gostermemektedir.
Alanyazm incelendiginde anne-baba tutumu ile iyilik hali arasmda olumlu iliski oldugunu,
anne- baba tutumunun iyilik halini yordadiguu bildiren arasnrmalara rastlanrmstir
(Huebner, 1992; Akt. Young ve Miller, 1995; Leung ve Leung, 1992; Akt. Young ve Miller,
1995; Henry, 1994, Young ve Miller, 1995; De Haan ve MacDonald, 1998, Shek, 1999,
Tuzgol, 2004). Bradburn ve Caplovitz yiiksek diizeyde olurnlu duygu ile yiiksek duzeyde
olumlu duyguyu ailedeki olumlu iletisimle iliskili bulmustur (Bradburn ve Caplovitz, 1965;
akt Chiristin, 2000).
Bu tez cahsmasmda ogretmen adaylanmn oznel iyilik hallerinin anne baba tutumuna bagh
olarak farkhhk gostermemesi beklenmedik bir sonuctur. Ozellikle demokratik anne baba
tutumlanmn oznel iyilik halini olumlu yonde etkiledigi yonunde bir bulgu elde edilecegi
dusunulmustu. Bu durumda
kulturumuzde genclerin

elde edilen bulgu kulturel acidan yorumlayacak olursak,

anne babalanm

her kosulda sevmeleri, saygi duymalan,

vazgecemeyecekleri bir deger olarak gormeleri, gunumuzde ailenin hala bir deger olarak
onemini korumasi baglammda killtiirel gercegimizle uyurnlu degerlendirebiliriz.

Ogretmen Adaylannm Oznel iyi Olus

Diizeyleri, Fiziksel Goriinii~lerinden

MemnuniyetlerineGore Anlamh Farkhhk Gostermekte midir? Alt Problemine
ili~kin Bulgularm Tartisma Ve Y orumu
Bu alt problemde, ogretmen adaylanmn oznel iyilik dtizeylerinin algilanan fiziksel
gorunuslerinden memnuniyete gore farkhhk gosterip gostermedigi incelenmistir. Sonuclara gore, fiziksel gorunuslerinden
halleri,

fiziksel

gorunuslerinden

memnun olan ogretmen adaylanmn
memnun

olmayan

ogretmen

oznel iyilik

adaylarmmkinden

anlamh duzeyde yuksek cikrmstir,
Fiziksel gorunus ile oznel iyi olus iliskisini inceleyen 90k az arastirmaya rastlannustir. Bu
az sayidaki arastirmalar da birbirlerinden farkh sonuc bildirmislerdir. Campbell ve
arkadaslan (1976) Amerikahlar tizerinde yaptiklan bir arastirmada mutluluk ve fiziksel
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cekicilik arasmda zayif bir iliski belirlemislerdir.Benzer bicimde Diener ve arkadaslan
(1995) ise fiziksel cekicilik ve oznel iyi olus arasmda zayif bir iliski oldugunu
saptarmslardir. Umberson ve Hughes (1987) fiziksel cekicilik ile oznel iyi olus arasmda
daha gi.i~lii bir iliski oldugunubulmuslardir(Akt.Diener,Wolsicve Fujita,1995).
Bu arastirmarun bulgulan yukandaki arastirma sonuclan ile benzerlik tasimaktadir.
Fiziksel gorunuslerinden mernnun olan ogretmen adaylan beden imgelerini olumlu
algiladiklan icin cevrelerindekikisiler tarafmdan da hos algilandiklanru dusunerek hem
kendileriyle hem cevreyle olumlu yasantilar gecirme konusunda avantaj yasayacaklardir.
Dolayisiyla kendilerini kisiler arasi iliskilerde ve duygu dtinyalarmda olumlu
algilayabilirler.Bu durum oznel iyilik halleri iizerindeolumlu etki yaratacaktir,
Ogretmen Adaylanmn Oznel Iyi Olus Diizeyleri, Ogrencilerin Dini Inanelarma Gore
Anlamh

Farkhhk

Gdstermekte midir? Alt Problemine

Iliskin Bulgularm

Tartisma ve Y orumu
Ogretmen adaylanndan, kisisel bilgi formunda yer alan tic boyut uzerinden Dini
inanclanm degerlendirmeleriistenmistir."Dini inanclanm gucludurve yasamimda onemli
bir yer tutar", "dini inanclanmvardir ama kuvvetliolmadigmdanyasamimda onemli bir yer
tutmaz" ve "dini inancim yoktur" seceneklerindendini inancim yoktur secenegi hicbir
ogrenci tarafindan isaretlenmedigi icin dini inane durumu iki boyut uzerinden analiz
edilmistir, Sonuclara gore ogretrnen adaylanmn oznel iyilik hali puanlan dini inane
durumuna gore anlamh bir farkhhk gostermemistir. Dini inanclan gu9lu olup
yasammda onemli yer tutan ogretmen adaylanmn oznel iyilik halleri ile dini
inanclan olup yasammda onemli bir yer tutmayan ogretmen adaylarmm oznel iyilik
halleri arasmda fark olmadigi gorulmustur. Ancak burada dikkate almmasi gereken
nokta dini inancim yoktur seceneginin hicbir ogrenci tarafmdan isaretlenmemis
olmasidir.
Kulturel baglamda degerlendirildiginde, bu tez calismasma katilan tum ogretmen
adaylarmm dini inane tasimasi, dini bir deger olarak gormesi oznel iyilik halini
yukseltici bir etki yaratrms olabilir. Din, maneviyat duygusunu, ruhsal huzurun ve
dolayisiyla oznel iyi olusun yukselmesine kaynakhk etmis olabilir.
Alanyazmda oznel iyilik hali ve dini inane iliskisini desteklemeyen arastirmalara da
raslanrmsur. Cameron (1978) dindarhgm olumlu duygu-durumla olumsuz bir iliskisi
oldugunu saptarrustir(Akt. Diener 1984). Shmotkin (1990) israilli yetiskinler uzerinde
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yaptigi arastirmada, yasam doyumu ile dindarhk arasmda olumsuz bir iliski bulmustur
(Akt. Hong ve Giannakopoulos

1994). Steinitz (1980) yashlarda yasam doyumu ve

dindarhk arasmda bir iliski olmadigmi bulmustur (Akt. Hong ve Giannakopoulos, 1994).

Krause (2003) Dini inanca sahip olmanm Musevi olan yash kadmlardaki yaygmligim
ve inane sahibi olmanm iyilik hali ile iliskisinin arastmldigi cahsma da Iyilik halini
olcmek biiyuk bir cogunlugun kendilerini geleneksel olarak adlandirdiklan

ve dini

inancm iyilik halini olumlu yonde etkilemedigi yonundedir.
Arastirmanm sonucunda dinin yasama anlam kattigim dustmen yashlann digerlerine
nazaran daha fazla yasam doyumu, daha yuksek di.izeyde benlik saygisi ve iyimser
dustmcelere

sahip olduklan

belirlenmistir.

Yash siyah yetiskinler,

yash beyaz

yetiskinlere nazaran dini inanca daha fazla anlam yuklemisler, dinin yasama anlam
katugim bildirmislerdir.

Benlik saygisi, iyilik hali, iyimser dusunce tarzi ve bu

degiskenlerin dini inancm yasama anlam katngi dusuncesi arasmdaki iliski, Afrikah
Amerikahlarda

anlamh cikrms, beyaz Amerikalilarda

bu konuda anlamh farkhhk

bulunmarmstir.

Siyah yashlarda dini faktor ve iyi olma di.izeyleri arasmda anlamh

farkhhk bulunmustur, Sonucta dini inane, iyi olus i.izerinde etkili gorulmustur.
Alanyazm incelendiginde dini inane ve iyi olus iliskisini destekleyen arastirmalara
rastlannusur.Wilson (1960), Cantril (1965), Cameron ve arkadaslanna gore (1973) dini
inane, dinin onemi ve dini gelenekler genel olarak oznel iyi olus ile olumlu bir iliski
gostermektedir (Akt. Diener 1984). Bu arastirma sonuclanna gore dindar insanlarm dindar
olmayan insanlardan daha mutlu olduklan ve yasamdan daha fazla doyum aldiklan
saptanmistir. Bu bulgu farkh arastirma gruplan i.izerinden elde edilen bulgularla da
desteklenmistir, (Dufton ve Perlman 1986; Rogalski ve Paisey 1987; Chamberlian ve
Zika 1988; Poloma ve Pendleton 1999, Akt. Hong ve Giannakopoulos 1994; Fabricatore,
Handal ve Fenzel, 2000; Hintikka, 2001).
Dini inaner kuvvetli olanlann uyum di.izeylerinin dini inanci kuvvetli olmayanlara gore
yuksek oldugunu saptayan arastirmalar vardir (Alperten,1993; Tuzgol, 2004).

Ogretmen Adaylanmn Oznel Iyi Olus Diizeyleri, Uyruga Gore Anlamh Farkhhk
Gostermekte midir? Alt Problemine ili~kin Bulgularm Tartisma ve Yorumu
Bu alt problemde, ogrencilerin oznel iyi olus di.izeylerinindini inanca gore farkhhk gosterip
gostermedigi incelenmistir. Sonuclara gore ogretmen adaylanmn

oznel iyilik halleri
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uyruga gore anlamh bir farkhhk gostermektedir. KKTC'li ogretmen adaylannm,
oznel iyilik hali puan ortalamasi, TC'li ogretmen adaylannm, oznel iyilik hali puan
ortalamasma gore daha yuksektir,
KKTC'li ogretmcn adaylan kendi ulkelerinde, kendi yasam alanlannda, alisilrms
ortamlarmda olduklan icin oznel iyi oluslan yuksek 91km1~ olabilir. TC'li ogretmen
adaylan ise yeni bir ortama, yeni bir iklime uyum surecinde olduklan icin oznel
iyilik hali dusuk 91km1~ olabilir.
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BOLUMVI
SONU<; VE ONERiLER

Bu bolumde arastirmanm alt problemleri dogrultusunda

elde edilen sonuclara yer

verilmis, ardmdan kurama ve uygulamaya yonelik oneriler sunulmustur,

SONU(:LAR
Ogretmen adaylarmm oznel iyilik hallerinin "cinsiyet, bolum, okudugu bolumden
memnun olma, akademik basan, algilanan ekonomik durum, fiziksel saghk durumu,
algilanan anne baba tutumu, fiziksel gorunumden memnuniyet, dini inane ve uyruk"
degiskenlerine

bagh olarak farkhhk gosterip gostermedigini

belirlemek

amaciyla

gerceklestirilen bu arastirmada ulasilan sonuclar asagida sunulmustur:
Ogretmen adaylannm oznel iyilik hallerinin cinsiyete gore farkhhk gosterip gostermedigi
incelenmis, ogretmen adaylanrun oznel iyilik hali puanlarmda cinsiyete gore anlamli bir
farklihk bulunmadtgi gorulmustur.
Ogretrnen adaylanrun oznel iyilik hallerinin okuduklan bolume gore farkhhk gosterip
gostermedigi

arastmlnus,

ogretmen

adaylanmn

bolumlere gore oznel iyilik hali

puanlarmda anlamh bir fark ortaya cikmadigi bulunmustur,
Ogretmen adaylannm oznel iyilik hallerinin okuduklan bolumden mernnuniyetlerine gore
farkhhk

gosterip

gostermedigi

incelenmis,

ogretmen

memnuniyetlerine gore oznel iyilik hali Puanlan'mn

adaylarmm

anlamh bir

bolumden

farkhhk gosterdigi,

bolumunden mernnun olan ogretmcn adaylannm oznel iyilik hali puanlanrun, bolumunden
mernnun olmayan ogretmen

adaylanmn

derecede yuksek oldugu belirlenmistir.

oznel iyilik hali puanlanndan

anlamh

86

Ogretmen adaylanrun oznel iyilik hallerinin akademik basan duzeylerine gore farkhhk
gosterip gostermedigi arastmlrrus, ogretmen adaylanrun akademik basan duzeylerine
gore oznel iyilik hali puanlannda anlamli bir fark ortaya cikmarrustir.

Ogretmcn adaylanrun oznel iyilik hallerinin algilanan ekonomik dununlarma gore farkhhk
gosterip gostermedigi incelenmis, ogretmcn adaylarmdan

kendilerini

ust ekonomik

duzeyde algilayan grubun oznel iyilik hali puanlarmm diger gruplannkinden

anlamh

bicimde yuksek oldugu gorulmustur.
Ogretmen adaylanrun oznel iyilik duzeylerinin fiziksel saghga gore farkhhk gosterip
gostermedigi incelenmis, ogrencilerin oznel iyi olus duzeylerinin fiziksel sagliga gore
anlamh bir farkhhk gostermedigi saptannustir.
Ogretmen adaylanrun oznel iyilik duzeylerinin algilanan ana-baba tutumlanna

gore

farkhhk gosterip gostermedigi incelenmis, ogrencilerin oznel iyilik halinin algilanan anababa tutumlanna gore anlamh bir farkhhk gostermedigi belirlenmistir.
Ogrctmen adaylanrun oznel iyilik duzeylerinin algilanan fiziksel

gorunuslerinden

rnernnuniyete gore farkhhk gosterip gostermedigi incelenmis, fiziksel gorunuslerinden
rnernnun olan ogretmen adaylannm

oznel iyilik halleri, fiziksel gorunuslerinden

rnemnun olmayan ogretmen adaylannmkinden

anlamh duzeyde yuksek cikrmstir.

Ogretmcn adaylanndan kisisel bilgi formunda yer alan tlc boyut ilzerinden

dini

inanclanru degerlendirmeleri istenmistir, "Dini inanclanm gucludttr ve yasamimda onemli
bir yer tutar", "dini inanclanm vardir arna kuvvetli olmadigmdan yasamimda onemli bir yer
tutmaz" ve "dini inancim yoktur" seceneklerinden dini inancim yoktur secenegi hicbir
ogrenci tarafmdan isaretlenmedigi icin dini inane durumu iki boyut ilzerinden analiz
edilmistir. Sonuclara gore ogrctmen adaylannm oznel iyilik hali puanlan dini inane;
dururnuna

gore anlamh

bir farkhlik

gostermemistir.

Dini inanclan

guclu olup

yasammda onemli yer tutan ogretrnen adaylarmm oznel iyilik halleri ile dini inanclan
olup yasammda onemli bir yer tutrnayan ogretrnen adaylannm oznel iyilik halleri
arasmda fark olmadigi gorulmustur. Ancak burada dikkate almmasi gereken nokta
dini inancim yoktur seceneginin hicbir ogrenci tarafmdan isaretlenmemis olmasidir.
Analiz sonuclanna gore ogrermen adaylarmm

oznel iyilik hallerinin uyruga gore

anlarnh bir farkhhk gosterdigi bulunmustur. KKTC'li ogretrnen adaylanmn,

oznel
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iyilik hali puan ortalamasi,

TC'li ogretmen

adaylannm,

oznel iyilik hali puan

ortalamasma gore daha yuksek bulunmustur.
Bu arasnrma sonuclan dogrultusunda,
"bolumden

memnuniyet,

algilanan

ogretmen adaylannm

ekonomik

durum,

oznel iyilik halleri

fiziksel

gorunus,

uyruk"

acismdan anlamh farkhhklar gostermistir.

Soz konusu sonuclara ve oznel iyilik hali uzerine alanyazmda var olan kuramsal temellere
dayah olarak gelistirilen oneriler, asagida sunulmustur,

ONERiLER
Gunumuz
"kulture

egitim sistemlerinde
duyarh psikolojik

Cagdas egilim
vermeyecek

"kapsamh

gelisimsel rehberlik modellerinin"

danisma yaklasimlanrun"

ise problem ve rahatsizhk

bicimde saghkhliga,

populer oldugu ortadadir.

durumunun ,ortaya cikmasma

mutluluga, uretkenlige odakli

firsat

gelisimsel bakis

cercevesinde,

ogrencilerin

basarmalanna

destek verecek rehberlik ve psikolojik darusmanhk programlanmn,

her egitim

kademesinde

icinde bulunduklan

ve

ve kariyer

gelisim

doneme ozgu gelisim gorevlerini

sureci boyunca

planlanmasi

ve

uygulanmasi yonundedir.
Bu noktada diger meslek gruplanndan farkh bir nitelik tasiyan ogretmenlik meslegi
adaylarmm saghkhhk ve iyi olus hali ile ilgili durumlannm, mesleki egitim surecleri
icinde degerlendirilmesi, incelenmesi, zenginlestirilmesi ayn bir oneme sahiptir.
Bu baglamda uygulamaya yonelik olarak asagidaki oneriler sunulabilir:
1.

Ogretmen

adaylarmm

hizmet

oncesi

mesleki

egitirnlerini

gecirdikleri

universite ortammda oznel iyilik halleri iizerinde olumlu etki yaratabilecek sosyal,
kulturel,

mesleki,

-Oniversitelerde

kisisel firsatlann

ogrenci

kisilik

olusturulmasi

hizmetleri

onemli bir etki yaratacaktir.

cercevesinde

mediko-sosyal

hizmet

birimlerinin, psikolojik darusmanhk birimlerinin, sosyal kuluplerin, islevlerinin ve
isbirliklerinin

artmlmasi

ile ogrermen adaylanmn

oznel iyilik halleri dengede

tu tulabilir.
2.

Akademik ders programlan

icerisine kisisel

etkinlik ve uygulamalarm kaynastmlmasi

saglanabilir,

ve profesyonel gelisim amach
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3.

Ogretmen adaylarmm hizmet oncesi egitimleri sirasmda iyilik hallerinin

belirlenmesi ve kapsamh gelisimsel modellerle cok yonlu gelisim ve saghk
egilimlerinin desteklenmesi, uzun vadede rneslege atildiklannda hitap edecekleri
ogrenci kitleleri uzerinde de olumlu etkilere yol acabilir.
4.

Ogretmen adaylanrunolumlu kisilik ozelliklerinedair pek cok arastirma yapilnus

olmasma ragmen alanyazmda oznel iyilik hali ile ilgili etmenler, oznel iyilik halini
aciklayan kisilik ozellikleri ya da ogretmen adaylanna iliskin oznel iyi olus dtizeyleriile
ilgili bir cahsmaya rastlanmarmstrr. Profesyonel meslek yasamlanru buyuk oranda
belirleyecek bir egitim kademesinde bulunan ve yetiskinlige dogru ilerleyen ogretmen
adaylannm mutluluguulke gelecegininmutluluguanlamma gelmektedir.Bu nedenle gene
ogretmen adaylannm oznel iyi oluslanru aciklayan degiskenlerin ortaya konmasimn,
onlann icinde bulunduklan oznel iyilik hallerini daha yakmdan tamma, kisisel ve mesleki
gelisim dururnlanrusaptama acilanndan da faydah olabilecektir. Bu konuda KKTC'de
bir ilk niteligi tasiyan bu arastirma bulgulanndan universitelerin ogrenci kisilik
hizmetlerini gelistirme baglammda yararlamlabilir.
5.

Ogretmenlik mesleginin profesyonel elemanlan olma yolunda meslek oncesi

ya da hizmet oncesi egitim basamagindaki aday ogretmenler, mezuniyet sonrasmda
meslek elemam olarak ilgili kurumlarda gorev alacaklardir. Meslekte basanlanru,
alan-meslek egitimlerindeki ve pedagojik formasyonlanndaki basanlanna bagli
olarak ve saghkh kisilik ozellikleri ile birlestirerek sergileyebileceklerdir.
6.

Saghkh bireyin ozellikleri, oznel iyi olus kavrammm onemini gundeme

getirmektedir. Bu arastirma ile kariyer gelisimi, kariyer damsmanligi ve insan
kaynaklannm yonetimi baglarmnda "oznel iyi olus" kavramma iliskin kuram ve
arastirmalanKuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'ndeilk defa ele almmasisaglannusolup, yeni
uygulamalarm ozendirilmesi ve tesvik edilmesi icin yoneticilerin bu yeni kavram ve
uygulamalaraolumluve esnek bakmasmayardim saglayabilir,
7.

"Uygulama boyutunda" ogretmenlerinhizmet oncesi ve hizmet ici egitimlerinin

onem kazandigi gunumuzde profesyonel kariyer gelisimi icin seminer, konferans,
workshoplararacihgi ile bilgilendirme,uygun aktiviteleraracihgi ile koruyucu onlemlerve
gelisme firsatlansunma acismdanoznel iyilikhali, yeni bir cerceveolabilir.
8.

Ogretmen yetistiren yuksek ogretim kurumlarmda ogretmcn adaylanna hizmet

oncesi egitimler ve etkinliklerle,okullarda meslegini icra etmekte olan ogretmenlereise
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hizmet ici egitimlerle ve etkinliklerle "oznel iyilik halini olumlu yonde etkileyecek plan,
program hazirhklanmn gerekliligine'' dikkat cekmesi KKTC Milli Egitim Sisterni
Ogretmen Egitimi ve okul programlanna yeni bir yonelim kazanabilir.
9.

Avrupa Birligi Ulkeleri

oznel iyilik hali gostergelerini

Avro-Barometre
yakmdan

(Euro-Barometer)

izlemektedir.

programi

ile

Pek cok iilkede yasam

doyumu ve oznel iyilik hali ile ilgili veriler toplanmakta, bu veriler dogrultusunda
sosyal politikalar

olusturulmaktadir

(Diener ve Seligman,

2004). Bir toplumu

olusturan bireylerin oznel iyilik halleri o toplumdaki refah duzeyi, saghk hizmetleri
ve egitim olanaklan

ile iliskilidir (Wagner, 2006). Bu baglamda KKTC egitim

sisteminde Avro-Barometre
ogrencilerin

programi modellenerek,

ve ogretmenlerin

benzer bir sistem uzerinden

oznel iylik hallerini

planlama, uygulama ve etkinlik duzenleme cahsmalan

olumlu

yonde etkileyecek

organize edilebilir. Milli

Egitim Bakanligi ve universiteler arasmda isbirligi protokolleri ile oznel iyilik hali
kavrami okul rehberlik ve psikolojik damsma programlarmm

onemli bir hedefi

olarak uygulama alanma giris yapabilir.
10.

Insan Kaynaklan alamna "kuramsal boyutta" farkh bir bakis a91s1 ilzerinden

isyerlerinde insan giiciinti planlama, yonetme ve gelistirme uygulamalannda oznel iyilik hali
onemli bir kavram olarak yer edinebilir.
11.

Bu tez cahsmasmda yer alan kuramsal temellerin ve arastirma sonuclannm "insan

kaynaklan" alamndaki uzmanlann cahsmalanna yol gosterici olmasi beklenmektedir. Bu
tez cahsmasnun alanda var olmasi sayesinde,
Kaynaklan ve Kariyer Darusmanligi"

"oznel iyi olus" kavrammm "Insan

alamna tasmmasi, alanda kuramsal ve uygulama

boyutundaki cahsma ve etkinlikleri artirabilir.
12.

Kariyer gelisimi ve kisilik gelisimi sureclerinde ogretmen adaylanna, ogretmenlere

yonelik rehberlik, psikolojik damsma, kariyer damsmanhgi, psikoegitim, hizmet ici egitim
seminerleri, grup etkinlikleri ve

benzeri etkinliklerle destek verecek cerceve planlar,

programlar ve etkinlikler icin yeni bir bakis a91s1 ve disiplinler arasi yeni yaklasimlann
olusturulmasi mumkun olabilir. Yasam boyu egitimin bir vizyon haline geldigi gtmumuzde,
psikoloji ve egitim bilimlerinin verilerinin insan kaynaklan yaranna ise kosulmasi anlamh
katkilar saglayacaktir.
13.

Avro-Barometre

kaynaklan

prograrmrun

diger

birimleri aracihgi ile cahsanlann

bileseni

olarak

isletmelerin

kariyer gelisimlerinde,

msan

oznel iyilik
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hallerinin olumlu yonde gelistirilmesini amaclayan etkinlik ve ortam diizenleme
cahsmalan yapilabilir.

91

KAYNAK(:A

Alperten, I. N. T. (1993). "ODTU ogrencilerinin uyum di.izeylerini etkileyen
bireysel, sosyal ve ailesel bazi etmenler." Unpublished doctoral dissertation.
Hacettepe University, Ankara.
Andrews, F. M ve J.P. Robinson, (1991). "Measures Of Subjective Well-Being."
J.P. Robinson, P.R. Shaver Ve L.S. Wrigtman (Ed.), Measures of Personality
And Social Psychological Attitudes, Vol. 1 New York.
Atienza, F., Balaguer, I., & Garcia-Merita, M. (2003). "Satisfaction with Life
Scale: Analysis of Factorial Invariance across Sexes. Personality and Individual
Differences", 35, 1255-1260.
Aydm, A. (1999). Gelisim ve Ogrenme Psikolojisi, Ankara: Am Yaymcihk.
Ben-Meir, Y., & Kedem, P. (1979). Index of the Religiosity of the Jewish
Population of Israel.
Ben-Zur, Hasida. 2003. "Happy Adolescents: The Link between Subjective
Well-Being, Internal Resources and Parental Factors." Journal of Youth and
Adolescence. 32, 2, 67-79.
Bergman & Scott (2001). "Young Adolescents' Well-Being and Health Risk
Behaviours: Gender and Socio-Economic Differences." Journal of Adolescence,
24.183-197.
Boschen, K.A. (1996). "Correlates of Life Satisfaction, Residential Satisfaction
and Locus of Control among Adult with Spinal Cord Injuries." Rehabilitation
Counseling Bulletin. 39 ( 4) 230-232
Bracke, Pret, 2001, "Measuring The Subjective Well-Being Of People in A
Psychosocial Rehabilitation Center And A Residential Psychiatric Setting: The
Outline Of The Study And The Measurement Properties Of A Multidimensional
IndicatorOf Well-Being."RehabilitationJournal. 24, 3, winter: 222-237.

92

Bradburn, N. (1969), "The Structure Of psychological

well-Being",

Chicago:

Ai dine.
Bradburn, N.M.- Caplovitz, D. (1965): Reports on happiness. Chicago: Aldine
Brayant, F.B., Veroff, J. (1982), "The Structure of Psychological Well-Being: A
Sociohistorical

Analysis", Journal of Personality and Social Psychology,

43,

653-673.
Brickman, P. Coates, D. & Janoff-Bulman,

R. (1978). "Lottery Winners And

Accident Victims: Is Happiness Relative?" Journal of Personality

& Social

Psychology, 36, 917-927.
Brody, L. R., Hail, J. A. (1993), "Gender and Emotion", Handbook of Emotions,
Ed. M. Lewis Ve J.M. Havilland, and New York: Guilford Press, 447-460.
Brown P., (2001). "Measuring
Psychosocial

Rehabilitation

the Subjective

Well-Being

Center and a Residential

of People

Psychiatric

in a

Setting."

Psychiatric Rehabilitation Journal, 24(3), 222-236.
Brunstem, J. C, 0. C. Schultheiss ve R. Grassmann. (1998), "Personal Goals and
Emotional Well-Being: The Moderating Role of Motive Disposition." Journal of
Personality and Social Psychology. 75, 2,: 474-508.
Brunstein,

J.C.

(1993),

"Personal

Goals

and

Subjective

Well-Being:

A

Longitudinal Study," Journal of Personality and Social Psychology, 65, 5, 10611070.
Biiyiikoztiirk, _. (2003). Veri Analizi El Kitabi. 2. Baski. Pegem/ A Yaymcihk.
Ankara.
Buyukozntrk,

S.

(2004). Sosyal bilimler icin veri analizi el kitabt: istatistik,

arastirma deseni SPSS uygulamalari

ve yorum (4. baski), Ankara: Pegem A

yaymcihk.
Carstensen, I. L., Pasupathi, M., Mayr, U., Nesselroade,

J. (2000), "Emotion

Experience in Everyday Life ~cross the Adult Life Span", Journal of Personality
and Social Psychology, 79, 644-655.
Cenkseven,
Olmanm

F. (2004). "Universite
Yordayicilanrun

Ogrencilerinde

Incelenrnesi",

yaymlanmarms (Doktora Tezi).

Oznel ve Psikolojik

Cukurova

Universitesi,

Iyi

Adana,

93

Ching, Cynthia Carter; Marshall, Sue and Kafai, Yasmin (1998) "Give Girls
Some Space: Gender equity in Collaborative Technology Activities. In:
Conference Proceedings of the 19th Annual National Educational Computing
Conferenve. Int. Soc. Rechnol. Educ, Eugene, OR, USA, pp.67, 68
Chiristin (2000), "The Relationship between Job and Life Satisfaction", Human
Relations, 53(6), s.807-839. USA.
Christopher, John C. (1999), "Situating Psychological Well-Being: Exploring the
Cultural Roots Of Its Theory And Research." Journal of Counnseling And
Development 77, 2, Spring 141-153.
Colton, J.A. (1985). "Childhood Stress: Perceptions of Children and
Professionals." Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 7,155173.
Compton, W. C., Smith, M. L., Cornish, K. A., & Qualls, D. L. (1996), "Factor
Structure of Mental Health Measures." Journal of Personality and Social
Psychology, 71(2), 406-413.
Cooper, H., Okamura, L., Mcneil, P. (1995), "Situation and Personality
Correlates Of Psychological Well-Being: Social Activity and Personal Control",
Journal of Research in Personality, 29, 395-417.
Costa, P. T., Mccrae, R.R. (1980), "Influence of Extroversion and Nevroticism
on Subjective Well-Being: Happy and Unhappy People", Journal Of Personality
And social Psychology, 38, 668-678.
Daniels, D. & Moos, R. H. (1990). "Life Stressors, Resistance Factors, and
Improved Psychological Functioning. An Extension of the Stress resistance
Paradigm." Journal of Personality and Social Psychology, 58, 909-917.
De-Haan, L. G., & MacDonald, S. (1998). "The Relationship Of Individual And
Family Factors To The Psychological Well-Being Of Junior High School
Students Living In Urban Poverty. Adolescence," 33, 73-89.
Deneve, K. M. Ve H. Cooper.( 1998) "The Happy Personality:A Meta- Analysis Of
137 Personality Traits And Subjective Well-Being." Psychological Bulletin. I 24,
2,197-229.
Diener, E. (1984). Subjective Well-Being. Psychological Bulletin, 95, 542-575 ..

94

Diener,

E.

(1994).

"Assessing

Subjective

Well-Being:

Progress

and

Opportunities." Social Indicators Research, 103-157.
Diener, E. M. Diener Ve C. Diener. (1995), "Factors Predicting The Subjective WellBeing." Journal of Personalityand SocialPsychology.69, 5, 851-864.
Diener, E. ve Digerleri. (1985), "The Satisfaction with Life Scale." Journal of

Personality Assessment. 49,1, 71-75.
Diener, E. ve Digerleri.

(1999), "Subjective

Well-Being

Three Decades of

Progress." Psychological Bulletin 125, 2, 276-302.
Diener, E., & Diener, C. (1996). "Most People Are Happy." Psychological

Science, 7, 181-185.
Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. & Griffin, S. (1985). "The Satisfaction
with Life Scale." Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.
Diener, E., Larsen, R. J. (1993), "The Experience of Emotional Well-Being", Ed.
I. M. Lewis, J.M. Haviland, Handbook of Emotions, New York: Guildford, 405415.
Diener, E., Larsen, R.J., Emmons, R.A. (1983), "Person X Situation interactions:
Choice of Situations and Congruence Response Models", Journal of Personality

and Social Psychology, 44, 1241-1250.
Diener, E., Sandvick, E. y Larsen, R. (1985). "Age and Sex Effects for Emotional
Intensity." Developmental Psychology, 21, 542-546.
Diener, E., Suh, E. (1997), "Measuring Quality Of Life: Economic, Social, And
Subjective indicators", Social indicators Research, 40 (1-2), 189-216.
Diener, E., Wolsic, B., & Fujita, F. (1995). "Physical

Attractiveness

and

Subjective Well-Being." Journal of Personality and Social Psychology, 69, 120129.
Dogan,

T. (2004),

"Universite

Ogrencilerinin

Iyilik Halinin

incelenmesi"

Hacettepe Universitesi, Ankara, (Yaymlanmarms Doktora Tezi).
DuBois, D. L., Felner, R., Brand, S., Adan, A., & Evans, E. (1992). "A
Prospective Study of Life Stress, Social Support, and Adaptation in Adolescence.

Child Development," 63, 542-557.

95

Emmons, R. Ve M. E. Mccullough. (2003). "Counting Blessing versus Burdens:
An Experimental Investigation of Daily Life." Journal of Personality And Social
Psychology, 84, 2,377-389.
Emons, A. (1998). "Personal Spirituality As A Moderator Of The Relationship
Between Stressors And Subjective Well-Being."

Journal of Psychology

and

Theology, 28 (3), 221-229.
Ewen, R. B. (1988), An Introduction To Theories Of Personality, Third Edition,
Lawrence Erlbaum Associates, Inc., USA.
Eysenck,

H.J.,

(1992),

The definition

and measurement

of psychotics.

Personality and Individual Differences 13, pp. 757-785.
Feist, G. J. Ve Digerleri.

(1995), "Integrating

Structural Models Of Subjective Well-Being:

Top-Down

And Bottom-Up

A Longitudinal

Investigation."

Journal Of Personality And Social Psychology. 68, 1, 138-150.
Fordham, F. (2001), Jung Psikolojisinin Ana Hailari, (Cev. A. Yalcmer), Besinci
Baski, Say Y aymlan, istanbul
Fredrickson, B. L., & Joiner, T. (2002). "Positive Emotions Trigger Upward
Spirals toward Emotional Well-Being."

Psychological Science, 13, 172-175.

Fugl-Meyer, A. R., Melin, R. & Fugl-Meyer, K. S. (2002). Life Satisfaction In 18
To 64 Year Old Swedes: In Relation To Gender, Age, Partner And Immigrant
Status." Journal of Rehabilitation Medical, 34, 239-246.
Fujita, F., Diener, E., Sandvik, E. (1991), "Gender Differences in Negative Affect
and Well-Being: The Case for Emotional intensity", Journal of Personalit;i and
Social Psychology, 61, 427-434.
Gectan, E. (2005), Psikanaliz Ve Sonrast, 8. Basim, Remzi Kitabevi, istanbul.
Gencoz T (2000) Pozitif ve Negatif Duygu Olcegi: Gecerlik ve Guvenirlik
Cahsmasi, Turk Psikoloji Dergisi, 15( 46): 19-26.
George, J.M. (1992). "Integrating

Bottom-Up

and Top-Down

Theories

on

Subjective Well-Being: The Case Of Health." Journal of Personality and Social
Psychology, 64 (4), 646-653

96

Greenspoon, P.J., Saklofskc, D.H. (1998), "Confirmatory Factor Analysis Of The
Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale", Personality And Individual
Differences, 25, 965-971.
Gundogar, D., Gill, S., Uskun, E., Demirci, S., Kececi, D. (2007) "Universite
Ogrencilerinde Yasam Doyumunu Yordayan Etkenlerin incelenmesi." Klinik
Psikiyatrisi; 10.14-27
Hampton, N. Z & Marshall, A. (2000). "Culture, Gender, Self-Efficacy, and Life
Satisfaction: A Comparison between Americans and Chinese People with Spinal
Cord Injuries." The Journal of Rehabilitation, 66, 21-31.
Harari, M.J., C.A. Waehler ve J.R. Rogers. (2005) "An Empirical Investigation
Of A Theoretically Based Measure of Perceived Wellness." Journal of
Counseling Psychology, 52, 1, 93-103.
Haring, M., Stock, W. Okun, M. (1984). "A Research Synthesis of Gender and
Social Class Correlates of Subjective Well-Being." Human Relations, 37, 645657.
Heatley, B. & Wearing, A. (1989). "Personality, Life Events, and Subjective
Well-Being: Toward A Dynamic Equilibrium Model." Journal of Personality
And Social Psychology, 57, 731-739.
Heatley, B. ve A. Wearing. (1991), "Subjective Well-Being:A Stocks and Flows
Framework." F. Strack, M. Argyle Ve N. Schwarz. Subjective Well-Being, an
Interdisciplinary Perspective, New York: Pergamon Press.
Heatley, Bruce. (1993). "An Economic Model of Subjective Well-Being:
Integrating Economic and Psychological Theories." Social Indicators Research
28(1):97-116.
Henry, Carolyn S., (1994) "Family System Characteristic,Parental Behaviors and
AdolescentFamily Life Satisfaction."Family Relations.43, 4: 447-456.
Hintikka, J. (2001). "Religious Attendance and Life Satisfaction In The Finnish
General Population." Journal of Psychology and Theology, 29 (2), 158.
Ho Cha K., (2003). "Subjective Well-Being Among College Students", Social
Indicators Research 62, pp. 455-4 77.
Ho, S. (2003) "Convergent And Discriminant Validation of a Children's Life
Satisfaction

Scale:

Its

Relationship

To

Self-

And

Teacher-Reported

97

Psychological Problems and School Functioning." Social Indicators Research, 30
(1), 71-82.
Hong SM, Giannakopoulos E (1994). "The Relationship of Satisfaction with Life
to Personality Characteristics." J Psycho, 128:547-558.
Hoorn, A. (2002). "A Short Introduction to Subjective Well-Being: Its
Measurement, Correlates and Policy Uses." Journal of Advancing Nursing, Vol:
38, No: 03.
Huebner ES, Dew T. (1996). "The Interrelationship of Positive Affect, Negative
Affect and Life Satisfaction in an Adolancet Sample." Social indicators research
38, 129-137
Huebner, E. S. (1997). Life satisfaction and happiness. In G. Bear, K. Minke, &
A. Thomas (Eds.), Children's needs - II (pp. 271-278). Silver Spring, MD:
National Association of School psychologists.
Huebner, E.S. (1991a). "Correlates of Life Satisfaction in Children. School
Psychology Quarterly," 6(2), 103-111.

Huebner, E.S. (1991b). Initial Development of the Student's Life Satisfaction
Scale.
Iekovich E. (2002), "Religiousness And Subjective Well Being Among Jewish
Female Residents of Old Age Homes in Israel" V:13 Affiliated With The
Department of Social Work, Ben Gurion University of The Negev, Beer Sheva,
84105,Israel.
Jahoda, G. 1980. "Sex and ethnic differences on a spatial-perceptual task: some
hypotheses tested." British Journal of Psychology 71, 425-431.
Katja, R. Ve Digerleri.I 2002). "Relationships among Adolescent Subjective WellBeing,HealthBehaviorand SchoolSatisfaction."Journal of School Health. 72, 6.
Kelley, T. M. & Stack, S. A. (2000). "Thought Recognition, Locus of Control
and Adolescent Well-Being. Adolescence," 35, (139), 531-551.
Keyes, C. L. M., Shmotkin, D., Ryff, C. D. (2002), "Optimizing Well-Being:
The Emiprical Encounter of Two Traditions", Journal of Personality & Social
Psychology, 82, 6, 1007-1023.

K1l1<;91, Y. (1992), Okulda Ruh Saglzg1, Safak Matbaacihk, Ankara.

98

King, L. A., & Napa, C. K. (1998). What Makes A Life Good? Journal of
Personality and Social Psychology, 75, 156-165.
Kinnier, R. T. (1997). What does it mean to be psychologically healthy? In D.
Capuzi & D. R. Gross (Eds.), Introduction to the counseling profession (2nd ed.,
pp. 48 - 63). Boston: Allyn & Bacon.
Kitamura, T. Ve Y. Kishida. (2003) "Ryff's Psychological Well-Being Inventory:
Factorial Structure and Life History Correlates among Japanese University
Students." Psychological Reports, 94: 84-103
Kozma, A. & Stones, M.J.; 1980 "The measurement of happiness: Development
of the Memorial University of New foundland Happiness Scale (MUNSH),
Journal of Gerontology 35, pp 906-912.
Kozma, C. 2000, In Future Directions of Supernova Research: Progenitors to
Remnants, ed. S. Cassisi, & P. Mazzali (Memorie della Societ_a Astronomica
Italiana)
Koker, S. (1991), "Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yasam Doyumu Duzeyinin
Karsrlastmlmasi", Ankara Universitesi

Sosyal Bilimler Enstitusu, Ankara,

Yaymlanmanus Yuksek Lisans Tezi.
Krause N. (2003) "Religious Meaning And Subjective Well-Being In Late Life"
The Journals Of Gerontology Series B: Psychological Sciences And Social
Sciences 58:S160-Sl 70
Kuzgun, Yildiz,

"Ilkogretimde Rehberlik," Hacettepe Universitesi Egitim

Fakultesi Dergisi. Sayi no:8,(1992).
Larsen, R. J., & Diener, E. (1987). "Emotional Response Intensity as a
Individual Difference Characteristic." Journal of Research in Personality, 21,
1-39.
Lawton, M.P. (1975). "The Philadelphia Geriatric Centre Morale Scale: A
Revision. Journal of Gerontology," 30, 85-89.
Lemonick, Michael.( 2005). "The Biology of Joy." Time Special Mind And
Body Issue, February,7, 46-50.
Lent, Robert. (2004). "Toward a Unifying Theoretical and Practical Perspective
On well-Being And Psychosocial Adjustment." Journal of Counselling
Psychology, 51, 4,: 482-509.

99

Locke, E.A. Ve G.P. Lantham, (2002). "Building a Practical Useful Theory of
Goal Setting And Task Motivation: A 35-Year Odyssey." American
Psychologist, 57,:705-717.
Lucas, R. E., Gohm, C. L. (2000), "Age and Sex Differences in Subjective WellBeing across Cultures", Culture And subjective Well-Being, Ed. E. Diener Ve E.
M. Suh Mit Press, Usa.
Lucas, R.E., Diener, E., Suh, E. (1996), "Discriminant Validity of Well-Being
Measures", Journal of Personality And Social Psychology, 71, 616-628.
Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The Benefits Of Frequent
Positive Affect: Does Happiness Lead To Success? Psychological Bulletin,
131( 6), 803-855.
McCullough, M. E., Hoyt, W. T., Larson, D. B., Koenig, H. G., & Thoresen, C.
E. (2000). "Religious Involvement and Mortality: A Meta-Analytic Review."
Health Psychology, 19, 211-222.
Mcgregor, I. Liftle, B.R. (1998). "Personal Projects, Happiness, An meaning: On
Doing Well And Being Yourself' Journal Of Personality And Social Psychology,
74, 494-512.
Melin R. & Fugl-Meyer A.R. (2003). "On Prediction of Vocational
Rehabilitation Outcome at Swedish Employability Institute." J R Rehabil Med,
35 284-9.
Mills, R. J., Grasmick, H. G., Morgan, C. S., & Wenk, D. (1992). "The Effects of
Gender, Family Satisfaction, and Economic Strain on Psychological WellBeing." Family Relations, 41, 440-446.
Moller, H. 1996. Lessons for Invasion Theory from Social Insects. Biological
Conservation 78: 125-142.
Mpofu, Elias. (1999) "Modernity and Subjective Well-Being M Zimbabwean
College Students."SouthAfrican Journal OfPsychology.26-9, 4, Dec.:191-201.
Mroczek D. K. and Kolarz C.M. (1998). "The Effect of Age on Positive and
Negative Affect: A Developmental Perspective on Happiness Journal of
Personality and Social Psychology, Vol. 75, No. 5, 1333-1349.
Myers, D. G., Diener, E. (1995), "Who is Happy?" Psychological Science, 6, 1019.

100

Myers, J. E., Sweeney, T. J. ve Witmer, J. M. (2000). "The Wheel of Wellness
Counseling For Wellness: A Holistic Model for Treatment planning." Journal of
Counseling and Development, 78(3), 251-266.
Myers, J.E., T. J. Sweneey Ve J.M. Witmer. (2004) Iyilik Hali Calisma Kitabi. (Cev,
Fidan Karkut). Ankara: Am Yaymcihk.
Myers,

Jane. E. ( 1991) "Wellness

as the Paradigm

for Counseling

and

Development: The Possible Future." Counselor Education and Supervision. 30,
3.183-194.
Oishi. S., E.F. Diener, R.E. Lucas and E.M. Suh (1999), "Cross-Cultural
Variations In Predictors Of Life Satisfaction:

Perspectives

From Needs And

Values." Personality and Social Psychology Bulletin, 25 (8), 980 90.
Omodei M.M. and A.J. Wearing, (1990). "Need Satisfaction And Involvement
In Personal Projects: Toward An Integrative Model Of Subjective Well-Being,"

Journal of Personality and Social Psychology 59
Orley, J., Saxena, S. & Herman, H. (1998). "Quality of life and mental illness.
Reflections from the perspective of WHOQOL". British Journal of Psychiatry,
172, 291 -293.
Ormel, J. Ve Digerleri. (1999), "Subjective Well-Being and Social Production
Functions." Social Indicators Research. 46,:61-90.
Ozen (2005), "Ergenlerin Oznel Iyi 01~ Dtizeyleri" Hacettepe Universitesi Sosyal
Bilimler Enstitusu yaymlanmanus yuksek lisans tezi
Pavot, W. G., Diener, E., Colvin, C.R., Sandvik, E. (1991), "Further Validation
of the Satisfaction with Life Scale: Evidence for the Cross-Method Convergence
of Well-Being Measures", Journal of Personality Assessment, 57, 1, 149-161.
Pavot, W. G., Diener, E., Colvin, C.R., Sandvik, E. (1991), "Further Validation
of the Satisfaction with Life Scale: Evidence for the Cross-Method Convergence
of Well-Being Measures", Journal of Personality Assessment, 57, 1, 149-161.
Pavot, W. Ve E. Diener; ( 1993 ), "Review Of the Satisfaction with Life Scale",
Psychological Assessment, 5, ss. 164-172.
Phillips, M., and C. Murray. (1993). "Adult Health: A Legitimate Concern for
Developing Psychological Theories." Social Indicators Research 28(1):97-116.

Psychologist, 35, 691-712.

101

Pomerantz, E.M., J.L. Saxon Ve S. Oishi. (2000), "The Psychological Trade Offs of Goal Investment." Journal of Personality And Social Psychology,
79,617-630.
Pouwer, F., Vet de, H., Ader, H. & Terwee, C.B. (2004). "Are Factor Analytical
Techniques Used Appropriately In The Validation

Of Health Status

Questionnaires?" A systematic review on the quality of factor analysis of the SF36. Quality of Life Research, 14, 1203-1218.Reciprocal causality. Poster session
presented at the annual meeting of the American Psychological
Quinn, P.D. & Duckworth, A.L. (2007). "Happiness and Academic Achievement:
Evidence for Reciprocal Causality." Poster session presented at the annual
meeting of the American Psychological Society, Washington, D.C.r
Rowlison, R.T., & Felner, R.D. (1988). "Major Life Events, Hassles, And
Adaptation In Adolescence: Confounding In The Conceptualization And
Measurement Of Life Stress And Adjustment Revisited". Journal of Personality
and Social Psychology, 55(3), 432-444.
Ryan, R.M., Deci, E. L. (2001), "On Happiness and Human Potentials: A Review
of Research on Bedonie and Eudemonic Well-Being", Annual Review of
Psychology, 52, 141-166.
Ryff C. D. (2002). "Coping With an Undesirable Life Event: A Study of Early
Reactions

To Physical

Disability".

Doctoral

dissertation, Northwestern

University, Evanston, Illinois. Society, Washington, D.C.
Ryff, C. D. & Singer, B. (1996), "Psychological Well-Being: meanmmg,
Measurement, And Implications for Psychotherapy Research", Psychotherapy
And Psychosomatics, 65, 14-23.
Ryff, C. D. (1989a), "'Happiness is everything, or is it? Explorations On The
meaning Of Psychological Well-Being", Journal of Personality and Social
Psychology, 57, 6, 1069-1081.
Ryff, C. D. (1989b), " Beyond Ponce De Leon And Life Satisfaction: New
Directions in Quest Of Successful Ageing", International Journal Of Behavioral
Development,

102

Ryff, C. D. (1991), "Old Age: A Tale of Shifting Horizons", Psychology and
aging, 6, 2, 286-295.
Ryff, C. D. (1995), "Psychological Well-Being in Adult Life", Current
Directions in Psychological Science, 4, 4, 99-104.
Ryff, C.D., & Keyes, C. L. M. (1995). "The Structure Of Psychological WellBeing Revisited". Journal Of Personality And Social Psychology, 69, 719-727.
Ryff, Y.H. Lee, M.J. Essex and P.S. Schmutte, (1994). "My Children And Me:
Midlife Evaluations Of Grown Children And Of Self', Psychology and Aging 9
pp. 195-205
Sam, D. Lackland. (1998) "Predicting Life Satisfaction Among Adolescents From
Immigrant Families in Norway." EthnicityAnd Health.3,l, 5-19.
San (2003 ), "Universite Ogrcncilcrinin Iyilik Hali ve ilgili Oldugu Degiskenler:
Duygusal Iliski Statusu, Cinsiyet, Kalman Yer Ve Genel Akademik Not
Ortalamasi" Ortadcgu Teknik Universitesi (Yuksek Lisans Tezi)
Schimmack, U. , Radhakrishnan, P., Oishi, S., Dzokoto V., Ahadi, S. (2002),
"Culture, Personality, And Subjective Well-Being: Integrating Process Models
Of Life Satisfaction", Journal Of Personality And Social Psychology, 82, 4, 582593.
Schimmack, U., Oishi, S., Furr, R. M., & Funder, D. C. (2004). "Personality and
Life Satisfaction: A Facet-Level Analysis". Personality and Social Psychology
Bulletin, 30, 1062-1075.
Schwarz, N., Bless, H., Strack, F., Klumpp, G., Rittenauer-Schatka, H., &
Simons, A. (1991). "Ease of Retrieval as Information: Another Look at the
Availability Heuristic". Journal of Personality and Social Psychology, 61, 195202
Seligman, M. (1998). Learned optimism. New York: Pocket Books.
Shek, D. T. L. (1999). "Parenting Characteristics And Adolescent Psychological
Wellbeing: A Longitudinal Study In A Chinese Context." Genetic, Social, and
General Psychology Monographs, 125, 27-44.
Shek, Daniel T. L. (2003) "Economic Stress, PsychologicalWell-Beingand Problem
Behaviorin ChineseAdolescentswith EconomicDisadvantage."Journal Ofyouth And
Adolescence. 32, 4: 259-266.

103

Shimmack, U., Diener, E. (1997). "Affect Intensity: Separating Intensity and
Frequency In Repeatedly Measured Affect". Journal of Personality and Social
Psychology, 73(6), 1313-1329.
Shin, D. C., & Johnson, D. M. (1978). "Avowed Happiness as an Overall
Assessment of the Quality Of Life". Social Indicators Research, 5, 475-492.
Shmotkin, D. (1990). "Subjective Well-Being As A Function Of Age And
Gender: A Multivariate Look For Differentiated Trends". Social Indicators
Research, 23, 201-230.
Solomon, R., (1980). 'The Opponent-Process Theory of Acquired Motivation' in
American Psychologist, 35, p.691-712
Staudinger, U. M., W. Fleeson Ve P. B. Baltes. (1999). "Predictors of Subjective
Physical Health and Global Well-Being: Similarities and Differences Between The
United States And Germany." Journal of Personality and Social Psychology. 76,2:
305-319.
Stewart-Brown, S. (1998). "Emotional Wellbeing and Its Relation to Health".
BMJ317: 1608-1609
Stones, M. & Cosma, A. (1986). "Structural Relationships among Happiness
Scales: A Second Order Factor Study". Social Indicators Research, 17, 19-28.
Suh, E., Diener, E., Fujita, F. (1996), "Events and Subjective Well-Being: Only
Recent Events Matter", Journal of Personality and Social Psychology, 70, 1091
-1102.
Tuzgol, M. (2004) "Universite Ogrencilerinin Oznel Iyi Olus Duzeyleri"
Hacettepe Universitesi, Ankara (Yayinlanmarms Doktora Tezi)
Updegraff, J.A., S.L. Gable Ve S.E. Taylor.(2004). "What Makes Experiences
Satisfying? The Interaction of Approach-Avoidance Motivations And Emotions
in Well-Being." Journal of Personality and Social Psychology, 86, 3:496-504.
Urry, H.L. Ve Digerleri. (2004). "Making a Life Worth Living." Psychological
Science, 15,6.
Veenhoven, R. (1984). "Conditions of Happiness". Dordrecht, the Netherlands:
Reidel.

104

Veenhoven, R. (1991). Questions On Happiness: Classical Topics, Modern
Answers, Blind Spots, in Strack, F., M. Argyle And N. Schwarz, Subjective WellBeing (Pp. 7-26), Pergamon Press, Oxford.
Veenhoven, Ruut. (2003) "Happiness." The Psychologist, 16, 3:128.
War, P., Barter, J., Brownbridge, G. (1983), "On the Independence of Negative
and Positive Affect", Journal of Social Psychology, A, 644-651.
Waterman, A.S. (1993), "Two Conceptions Of Happiness: Contrasts Of Personal
Expressiveness (Eudemonia) And Bedonie Enjoyment", Journal Of Personality
And Social Psychology, 64, 678-691.
Watson D. Clark L.A. & Tellegen A. (1988). "Development And Validation Of
Brief Measures Of Positive And Negative Affect: The PANAS Scales." Journal
of Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070.
Watson, D. (1988), "Intraindividual and Interindividual Analyses of Positive
And Negative Affect: Their Relation To Health Complaints, Perceived Stress,
And Daily Activities", Journal of Personality And Social Psychology, 54, 6,
1020-1030.
Watson, D., Clark, L. A. (1992), "On Traits and Temperament: General and
Specific Factors Of Emotional Experience And Their Relation To The FiveFactor Model", Journal Of Personality, 60, 2, 441-476.
Watson, D., Pennebaker, J. (1989), "Health complaints, stress, and distress:
exploring the central role of negative affectivity", Psychological Review, Vol. 96
pp.234-54
Watson, D., Tellegen, A. (1985), "Toward a consensual structure of mood",
Psychological Bulletin, Vol. 98 pp.219-33.
Wilson, W. (1967), "Correlates Of Avowed Happiness", Psychological Bulletin,
67, 294-306.
Witmer, J.M. ve T.J. Sweeney. (1992) "A Holistic Model for Wellness and
Presentation Over Life Span." Journal Of Counseling And Development, 71, 2,:
140-148

105

Wood, W., Rhodes, N. D., & Whelan, M. (1989). Sex Differences In Positive
Well-Being:

A Consideration Of Emotional Style And Marital Status.

Psychological Bulletin, I 06, 249-264.

Yesilyaprak, B. (2001). Duygusal Zeka ve egitim acismdan dogurgulan. Kuram
ve Uygulamada Egitim Yonetimi, 25, 139-146.

Yetim, A. A. (2000) Sosyoloji ve Spor. Topkar Matbaacihk. Ankara. S. 5558,119-121.
Yetim, D. (1991). Kisisel Projelerin Organizasyonu ve Oruntusu Acismdan
Yasam Doyumu, Yayinlanmarms Doktora Tezi, Ege Universitesi, Sosyal
Bilimler Enstitusu, izmir
Yetim,-0. (2001),Toplumdan Bireye MutlulukResimleri, BaglamYaymlan,istanbul.
Yildiz,

Bayram.(2002)

"Aristotle's

Etiginde

Mutluluk

Ve

Erdem."

(Yaymlanmamis Yliksek Lisans Tezi) Erzurum: Ataturk -Oniversitesi.
Young, M. H., Miller., B. C., Norton., M. C:, & Hill, E. J. (1995): The effect of
parental supportive behaviors on life satisfaction of adolescent offspring. Journal
of Marriage and the Family, 57, 813-822.

Zevon, M. A., & Tellegen, A. (1982). The Structure Of Mood Change: An
Ideographic/Nomothetic
Psychology, 43, 111-122.

Analysis.

Journal

Of

Personality

And

Social

106

EK- 1 Oznel Iyilik Hali Ol~egi

PANAS
Asagida bir takim duygu ifadeleri bulunmaktadir. Lutfen her bir duyguyu, genelde yasama
sikligmizi, yan taraftaki dereceleme olceginde belirleyiniz.

LS
Asagida genel olarak yasammiz ve yasarmmzin bazi alanlanndaki doyumunuz ile ilgili bir
takim ifadeler verilmistir. Lutfen soz konusu ifadeleri size uygunlugu acismdan
degerlendiriniz.

A~ag1daki ifadelerin sizin icln uygunluk
duzeylnl yan taraftaki dereceleme ol~eginde
uvqun Yere X kovunuz,

Hi<;bir
zaman

Ortadan I
az

Orta

Ortadan I Herzaman
cok
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EK-2

Ki~iSEL BiLGi FORMU

1. Cinsiyetiniz:
() Bayan

() Erkek

2. Bdlumuntiz:
( ) Okul Oncesi Ogretmcnligi
( ) Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhk
( ) Bilgisayar Ogretim Teknolojileri Egitimi
() ingilizce Ogretmenligi
() Turkce Ogretmenligi

3. Bolumunuzden memnun musunuz? (Tekrar secim yapma sansnnz olsa yine bu

bolumde okumak ister miydiniz?
( ) Evet

( ) Hayir

4. Universitedeki akademik basari durumunuz asagrdakilerden hangisi
ne uymaktadir?
() Basanli

(Akademik ortalamamz 3.0l'in uzerinde ise)

() Orta Duzeyde Basanh

(Akademik ortalamamz 2.01 ile 3.00 arasmda ise)

() Basansiz (Akademik ortalamamz 2.00'den dusuk ise)

5. Ailenizin gelirini ve kendi harcamalanmzi dii~iindiigiiniizde ekonomik
durumunuz sizce asagrdaldlerden hangisine uymaktadrr?
() Alt

() Orta

() Dst

6. Siirekli tedavi gerektiren onemli bir saghk sorununuz veya fiziksel bir
engeliniz var mi?
() Evet

() Hayir
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7. Anne babamzm I ailenizin size karsi davramsilaei genel olarak
asagrdakilerden hangisi ile tammlarsuuz?
() Otoriter
( ) Demokratik
() ilgisiz

( ) Asm Koruyucu

8. Fiziksel goruntlstinuzden memnun musunuz? (Kendinizi fiziksel olarak
cekici buluyor musunuz?)
() Evet

() Hayir

9. Dini inancianmzla ilgili olarak a~ag1dakiifadelerden hangisi
size daha uygundur?
( ) Dini inanclanm gucludur ve yasamimda onemli bir yer tutar.
( ) Dini inanclanm vardir ama kuvvetli olmadigmdan yasarmmda
onemli bir yer tutmaz.
( ) Dini inancim yoktur.

10. Uyrugunuz
( )KKTC

( )Tiirkiye

() Diger

