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OZET

0NiVERSiTE OGRENCiLERiNDE SiGARA-ALKOL KULLANIMI
VE AiLE SORUNLARI iLE iLi$KiSi

Kolay Akfert, Serpil
Yuksek Lisans, Rehberlik ve Psikolojik Darusmalrk Anabilim Dali
Tez Darusrnaru: Doc;. Dr. Ebru CAKICI
T emmuz 2008, 122 sayfa

Bu arasnrrna
sorunlan

universite ogrencilerinin sigara-alkol kullarurnlan ile aile

arasmdaki

orneklemini

Yakm

ili~kiyi belirlemek
Doqu Oniversitesi

toplam 192 ogrenci olusturrnustur.
sosyodemografik

amaciyla
psikoloji

yaprlrrustrr
bolurnunde

Arastrrrnamn
ogrenim

qoren

Veri toplama araci olarak Ogrencilerin

ozellikleri ve sigara-alkol

kullarurnrna ili~kin verileri iceren

kisisel bilgi formu, 'Aile Yaprsiru Deqerlendirme Aracr' ( AYDA) ve 'Genc;lik
Donerninde Aile Sorunlanru Degerlendirme Olc;egi' (GDASDO) ku'larulrmstrr.
Veriler

SPSS paket

proqrarruyla

bilgisayarda

yuzdelik,

t-testi,

tek yonlu

varyans analizi kullarularak degerlendirilmi~tir.

Arastrrrna kapsarnmdakj genc;lerin yas ortalarnasi 22.38
76's1 kadmdir.

2.0 olup, %

Ogrenciler arasmda hayat boyu sigara deneme orarurun %

61.5 bulunmustur.

Ogrencilerin

arasinda denedigi ve
Ogrencilerin

.±

%54.3'un

sigaray,

ilk kez 16-19

yaslan

% 40. ?'sinin merak nedeniyle denediqi saptanrrustrr.

hayat boyu alkol deneme orarurn % 70.8 bulunrnustur

Alkol

icrneyi deneyenlerin % 53'un 14-17 yaslan arasinda ilk kez alkol denedigi ve
% 47.4'unun en onemli alkol alma nedeninin eglenmek olduqu saptanrrustrr.

JV

Sigara

deneyen

ogrencilerin

denemeyen

ogrencilere

gore

aile

ortamlannda AYDA' ya gore 'iletisirn', 'birlik', 'yonetirn', 'yetkinlik' ve 'duygusal
baqlarn' boyutlarrru daha dusuk alqrladiklan, ayru zamanda aile ortamlannda
GDASDO'ne gore 'otoriter baskrci tuturn', 'iliskilerde duyarsizhk ve tutarsrzlrk'
ile 'ana-baba iliskilerinde uyurnsuzluqun' daha yuksek olduqu saptanrrusur.

Alkol

deneyen

ogrencilerin

denemeyen

ogrencilere

gore

aile

ortamlannda GDASDO'ne gore daha fazla "otoriter baskrci tutum", "ana-baba
ili$kilerinde

uyumsuzluk",

"iliskilerde

simrsrzhk

ve

istismar"

olcuqu

saptanrmstrr

Bu sonuclar sigara ve alkol ile ilgili onlerne calismalanrun

Oniversite

yillannda da surdurulmesinin ve gerek onlerne, gerek tedavi asarnasrnda aile
etkisinin goz onune almmasrrun onemini qosterrnektedir

Anahtar kelimeler: Oniversite ogrencileri, sigara-alkol kullarurru, aile,
aile sorunlan
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SUMMARY

THE RELATIONSHIP OF CIGARETTE-ALCOHOL AND FAMILY
PROBLEMS AMONG UNiVERSITY STUDENTS

Kolay Akfert, Serpil
Master of Arts, Psychological Counselling and Guidance
Thesis Advisor: Assoc. Prof. Ebru CAKICI
July 2008, 122 pages

The aim of this study is to show the relationship between cigarette and
alcohol use and family problems among university students. The sample of
the study is formed by total of 192 students from Near East University
Psychology Department. To collect data we used a questionnaire form asking
questions about sociodemographic

features and cigarette and alcohol use of

the students, and 'Family Structure Assessment Device' (FSAD) and 'Scale
for Measuring Family Problems During Adolescence'

(SMFPDA). Analysis of

the data is made by using frequencies, Student's t-test, one way ANOVA

by

SPSS program

The mean age of the sample was 22.38±. 2.0 and 76% were female.
The lifetime prevalence of smoking at least once was 61.5%. 54.3% of the
students tried cigarette for the first time when they were 16-19 years old and
40. 7% tried because of curiosity. The lifetime prevalence

of alcohol

use

among the students was 70.8%. 53% used alcohol for the first time when they
were 14-17 years old, and for 47.4% the most important reason for taking
alcohol was to have fun.

VI

Students who used cigarette perceived the 'communication',

'unity',

'perfection' and 'emotional' dimensions of their families according to FSAD
worse than the students who did not use_ Also according to SMFPDA
'authoritarian attitudes', 'insensitivity and inconsistency

in relations',

and

'inharmoniousness in parental relations' were found significantly higher.

It

was

found

that

there

were

more

'authoritarian

attitudes',

'inharmoniousness in parental relations', and 'loose boundaries and abuse in
relations' according to SMFPDA among students who tried alcohol than who
did not.

The results of our study emphasizes

that prevention studies

for

cigarette and alcohol use should be continued also during the university
education and the effect of family should be taken into consideration both in
prevention and treatment.

Keywords: University students, cigarette-alcohol use, family, family problems
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BOLOM I
1. GiRi~

1.1.

insan uyaranlar dunyasi

icinde nefes almaya basladikca

etkilesim icine girerek varolusunu
sureci

icinde

psikolojik

PROBLEM

qerceklestirmeye

biyolojik

gereksinimleri

temelinde

sosyal

gereksinimler

eklenmektedir.

ve

gereksinimlerinin

calisrr.

suren

cevresiyle

Bireyin qelisirn

yasarmna
lnsarun

giderek

bu

temel

kar§tland1g1 ilk yap, "aile"dir.

Aile " kan bagl1l1g1, evlilik ve diger yasal yollardan aralarrnda akrabahk
iliskisi bulunan ve c;ogunlukla ayrn evde yasayan fertlerden olusan, fertlerinin
cinsel, psikolojik,

sosyal,

kulturel

ve ekonomik

ihtiyaclanrun

kar§1land1g1,

fertlerin topluma uyum ve katrhmlanrun sagland1g1 ve duzenlendiqi temel bir
toplumsal birim" olarak tarurnlanrnaktadrr (Devlet Planlama Teskilatr, 1989).

Yalmzca bu tarurndan yola 91k1ld1ginda bile, insan yasarnmda ailenin
yeri ve 6neminin ne denli buyuk oldugu qorulmektedir.

Buyurnenin en hrzl: olduqu yasarrun ilk yrllanru aile icinde qecrren birey,
tum yasarm

boyunca

da ailesiyle

ili!;,kilerini ve baglanni

surdurrnektedir

Dolayrsryla aile yasarrundaki ili§ki bicirnleri, toplumdaki diger bireylerle kurulan
ilisk: bicimlerini de belirleyici rol ovnarnaktadrr (Yavuzer, 1996).

Bireyin
iliskilerinin

oncelikle

yakrn cevresindeki

temeli olan psiko-sosyal

sonra tum insanlarla

ve kisilik geli§imi,

bireyleri ile etkilesirn icinde saqlanrnaktadrr.

kurduqu

buyuk olcude

Ailede farkh yas gruplannda

aile
ve

2

farkh roller ustlenen. ayru evi paylasarak bir aile unitesi veya sitemi olusturan
bireyler soz konusudur (Yavuzer, 1996).

Aile

cocuqun

sagl1kl1

korunrnasinda,

topluma

ustlenmektedir.

Ayru

bir

sekilde

kabul edilmesinde
zamanda

aile,

egitilmesinde,

geli§mesinde,

cok kritik ve onernli bir qorev

yasarn

donqusunde

bireyler

arasi

etkile§imlerin ya§and1g1 bir dinamiktir. Bu nedenle bir diger acidan aile, eek
cesitli

nedenlere

doyumsuzluklann

baqh

olarak

sorunlann,

yat1§malann,

ya§and1g1 bir ortama oonosecumektedir

huzursuzluk

ve

(Karg, ve Akman,

2006).
Goleman'a
tepkilerinin,
ouzternoir

( 1997) gore aile, bireylerin

duygu

ve dusunceleri

ifade

cz-oeqerlerinin,

etme

ilk duygusal

biyimlerinin

olustuqu

bir

Bu baglamda anne-baba, c;ocuklann duygusal geli§iminde 6nemli

bir model alma islevi ustlenmektedirler.

Aile sisteminin

icerisinde evlilik ve

anne-baba cocuk ili§kileri alt sistemleri otusturmaktadrr

Aile sisteminin yaprstru ve aile ici iliskileri inceleyen bilim adamlan uzun
ylllardan

beri evlilik ili§kisinde

ya da anne -baba ve cocuklar

arasindaki

iliskilerde yasanan sorunlann. cocuklarm ve genc;lerin yasamlarrru doqrudan
olumsuz bir sekilde etkiledigi ve hatta cocuklarda ve qanclerde, kayg1, ofke,
salduqanlrk,

uyum ve davrarus

bozukluklan,

psikoaktif

madde

kullarunu,

dusuk akademik basan gibi degi§kenlerle ili~kili olduqu yonunde qorus birligi
icindedirler (Fincham, 1998'den akt. Karg, ve Akman, 2006).

insanlar

doqumdan

gec;erler. Bu conernlerden
donemidir.
bedenine

olurne

en sorunlu

Genc;lik dbneminde
uyum saqlarnakta,

girmektedir.

kadar

birey

pek eek qelisirn

dbnemlerinden

olam ve en zor atlatuaru genc;lik
bir yandan

deqisim

icersinde

olan

bir yandan da tarkn sosyal etkilesimler

icme

Kendi ki§iligini ortaya koymaya cahsan gene; bu donern de bir

takirn catisrnalar yasar. Bu cansmalar hem kendi icinde hem de bulundugu
cevre icindedir. Bunlara ek olarak gene; gelecek kayqrsrm da ayru dbnemde
ya§amaktad1r.
getirmektedir.

Butun

bu

etmenler

Ki§ilik yaprsina

birtakirn

sorunlan

da

beraberinde

bagl1 olarak gene; ya bu sorunlara

qsrcekci

3

cozurnler
cesitli

arar, ya da onlardan

yollan

maddelerin

vardir.

Bunlardan

kullarurrudrr

kacrna

yoluna

gider.

biri de baqrrnhlrk

(Yavuzer,

Sorunlardan

yaprci

sigara

1996; Karg, ve Akman,

2006).

kacrnamn
ve alkol

gibi

Orqun bir egitim kurumu icinde yer alan universite genc;:ligi; okul d1~1
genc;:ligi olusturanlara,

cahsan genc;lere ve koydeki qenclere gore genc;ligin

kolay ulasilabilir bir kesimini olusturrnaktadir.
alan ve bireylerin

Egitim sisteminin en ustunde yer

topluma yararh olmak icin hazrrlandrklan

universiteler,

ulkenin gelecegi icin onernli kururnlardrr. Ancak universite ogrencisi olmak,
genelde ulkernizde ve diger uikelerde kayq: ve stres uretecek bir ortam niteligi
tasirnaktadrr.
degi~en

Hatta ulkernizdeki

toplumumuzda

genc;:liginin;

kimlik

gereksinimlerini
literaturde

gern;ler, sosyal ve kulturel bakrrndan hizla

biraz

kazamrm,

daha

fazla

yeterlilik

zorlanrnaktadrrlar.

duygulan,

sevme

Oniversite
ve

sevilme

cesitli deqisimler nedeniyle tam olarak cozumleyernedikleri

yer alrnaktadir

(Akkoyun

ve Dokrnen,

1989; Masrabacr,

1989;

Ozquven, 1989; Yesilyaprak, 1986; Sala, 1997).

Kimlik qelisiminde onemli bir yeri olan universite yasantisi icinde birey,
bir yandan kim olduqunu, yasarndaki arnaclanru belirleyerek bireysetlesrneye;
bir yandan da toplumsal yerini, rnesleqe ait arnaclanru, yasam felsefesini,
cinsel

kimligini

yerine

oturtmaya

cahsmaktadir.

Bu surec

icinde

bireyin

ailesine olan bagl1l1g1 da azalrnaktadrr. Genclik ve yetiskinlik arasrnda yer alan
bu donernde,

kimlik

kavrarruyla

ilgili sorunlann

beklenmektedir

(Guven, 1989; Ozquven, 1989).

cozulerek

tarnarnlanmas:

Kimlik geli~imi icinde meslek secirninin onernli bir yeri olmakla birlikte
ulkerniz

kosullan

nedeniyle

bu

grup,

kararlastrrrnarrus oldugu icin ya ebeveynlerinin

hangi

alanda

okuyacaqrm

isteklerini qoz onune alarak

tercih yapmakta, ya da puan srralarnasma gore bir bolume yerlesmektedir.
Meslek egitiminin
sevrnedipini

2. ya da 3. yilmda olrnasma raqrnen, okuduqu bolurnu

belirten 6grencilerin

Guven, 1989).

oldugu qorutrnektedir

(Beyazyurek,

1989;
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Bireyin kimlik qelisirnin' tarnarnlarnas:
olrnasi

gerekmektedir.

Toplumumuzdaki

icin, baqrmsrzhqtm

bag1ml1

ebeveyn

kazanrrus

iliskisi,

bireyin

bag1ms1z alma cabalanru zorlasttrrnakta ve ebeveynle arasmda catrsrnalara
neden olmaktadrr. Hatta ebeveyni otoriter, baskrci, hosqorusuz olan genc;lerin
dusrnanlik

duygulan,

Toplumumuzda
kabul

yetersizlik

ve

siddet

egilimleri

de

artrnaktadrr.

bir meslek sahibi olan bireyler bile, ailelerine oaqrrnsrzhklanru

ettirmekte

ustesinden

saldrrqanlrk

zorlanmaktadtrlar.

gelerek
duygulan

Ashnda

bireysellesmeye
da yasarnaktadrr.

gene;,

cahsrrken

ic; ve di§

kendi

icinde

baskrlarrn
quvensizlik,

Yeni bir sosyal cevreye giren, yeni

arkadaslar edinme ve kabul g6rme cabalan icindeki gencin ya§ad191 duygular,
onun bu ortama uyum saqlarnasiru da guc;le§tirmektedir. Genc;lerin bazilan bu
sorunlarla

saqlikh

olarak

bas

edebilirken,

bazrlanrun

yalruzhq.

bazrlanrun ise meydan okuyarak ve riskli davraruslar sergileyerek
ortaya koymaya c;all§t1g1 qorulrnektedir

(Baykara,

sec;tigi
kimligini

1989; Beyazyurek,

1989·

Guven, 1989; Ozer, 1989). Bu srrada cinsel kimligini bulma, kars: cinsle
iletisirn kurma ve kendini bu alanda kabul ettirme cabalan

suren bireyin

ya§ad1g1 degi§imler nedeniyle kayg,, huzursuzluk, gerginlik duygular, da artis
gdstermektedir.

Gencler,

guvenmedigini,

ailelerinin

sayg,

cuyrnadrqmr,

kendi kendilerine karar vermelerine engel olduklann, ve asm

koruyucu

tutum sergilediklerini;

beraber

yoqun

belirtrnislerdir.

kendilerine

anksiyete,

bu nedenlerle

gerginlik,

de engellenme

mutsuzluk

ve

ofke

duygusuyla
yasadrklanru

Sorunlar karsrsmda bas etme guc;lugu ceken genc;lerin alkol

sigara, esrar gibi yollara basvurduklanm

qosteren cahsrnalar butunmaktadrr .

( lmamoqlu ve Gultekin, 1993; Yesilyaprak, 1986).

Ailenin, genc;lerin yasarrundaki qelisirnsel islevinin onerni nedeniyle, bu
arastirrnarun problemini, universite 6grencilerinin sigara-alkol kuilarurm ve aile
sorunlan ile iliskisi olusturrnaktadrr.
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1.2.ARA~TIRMANIN

Oniversite

6grencilerinin

sigara-alkol

AMACI:

kullanma

davraruslan

ile aile

sorunlanru alqrlarnalan arasmdaki iliskinin belirlenmesi bu arasurrnarun temel
arnacrru olusturmaktadir.

Bu arnacla a§ag1daki sorulara yarut aranrmstrr.

1. Oniversite ogrencilerinin sigara- alkol kullanma durumlan nasrldrr?
2. Oniversite

6grencilerinin

sigara-alkol

kullarumlan

ile aile sorunlan

arasrnda iliski var rmdir?
3. Oniversite 6grencilerinin sigara-alkol kullarurnlan ile aile sorunlarmdan
etkilenme duzeyleri arasinda iliski var rmdir?

1.3. ARA~TIRMANIN

ONEMi

Sanayrlesme ve teknolojideki ruzh degi§melerle bilgi 9ag1ni yakalamaya
calisan ve bzellikle bu 9ag1 yasayan toplumlarda, qencter arasmdaki sigaraalkol kullarurrunm yayg,n hale geldigi qozlenmektedir

Bu sebeple toplumun

temel yap, birimi olan aileye yonelik koruyucu ve bnleyici egitim hizmetlerinin
planlanmas,

ve qerceklestinlmesinde,

ailenin icsel psikolojik sureclerine

ve

bireylere iliskin bilgi birikimine gereksinim duyulmaktadir.

Sorunun niteligi ne olursa olsun cozurnu sorunun kaynaqma inmektir.
Son yrltardaki anlayrsa gore sorunun kaynaklanndan

biride aile ve ailede

yasanan bozuk ilisk: bicirnleridir.

Arastrrrna sonucunda elde edilen bulgular, universite 6grencilerinin aile
ile ilgili problem alanlanru belirlemeyi ve bu alanlann, ogrencilerin sigara-alkol
kullanmalanna

olan etkisini ortaya koymay, saqlayacaktrr

Bu sonuclar

doqrultusunda

qenclerin

aile sorunlarmm

alkol -sigara

kullarurru ile nasrl bir iliski icinde olduqu tespit edilip, risk grubu olusturan

6

qenclere

bu konuda yardrm ve rehberlik

yapabilme olanaqi taruyacaktrr.
edilen bulgulann
yapacaklan

Psikolojik

Bu nedenle bu arastirrna sonucunda

genc;lerin ana babalanrnn

yardrrnda

umulmaktadrr.

etmeyi daha bilincli bir bicirnde

daha

Aynca

Darusrnanhk

ve 6gretmenlerinin,

bilincli hale gelmelerine

arasnrrna

bulgulanndan,

Servislerindeki

elde

genc;lere

irnkan saqlayacaq:

okullarda

Rehberlik

darusrna hizmetlerinde

ve

kullarulrnak

uzere faydalarnlabilir. Arasnrrna, Turkiye ve KKTC'de sigara-alkol kullarurru ve
aile ile ilgili yapilan

calisrnalar

icin de 6nemli

bir veri kaynaqi

niteligi

tasrrnaktadrr

1.4.

1. Arastirrnaya

ARA~TIRMANIN SAYILTILARI

katilan 6grenciler veri toplama arnacryla uygulanan

olcrne

araclarmdaki sorulara yansrz ve samimi yarut vermisierdir.
2

Arasnrrnada

kullarulan

olcrne araclan,

arastrrrnamn

arnacma

yonelik

veriler toplama bakrrrundan uygundur.

1.5.ARA~TIRMANIN SINIRLILIKLARI

1. Bu arastrrrna 17 Mart- 29 Mart 2008 tarihleri arasrnda Yakm Doqu
Oniversitesi Fen Edebiyat Fakultesi Psikoloji Bolurnune devam eden
ogrencilerden elde edilen veriler ile srrurhdrr
2. Arastrrma 2007-2008 6gretim yilma ili§kin bulgularla srrurhdrr.
3. Arasnrrna,

6grencilerin

aile yapilanru

ve aile sorunlanru

belirleyen

olcrne araclannda belirlenrnis olan sorular cercevesinde srrurlrdrr.
4. Arastrrrna icin yapilan literatur taramasi
verilerle srrurhdrr.

1980-2007 yillan arasmdaki
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1.6. TANIMLAR

Bu arastrrrnada yer alan kavramlar a~ag1da tarurnlandiklan anlamlarda
kullamlrrusnr.
Aile:

Aile,

kan bag,,

evlilik

ve diger

yasal

yollardan,

aralannda

akrabalik iliskisi bulunan ve c;ogunlukla ayru evde yasayan bireylerden olusan:
bireyin,

cinsel,

psikolojik,

sosyal

ve ekonomik

ihtiyaclarrrun

karstlandrq:

topluma uyum ve katrhrmmn sagland1g1 ve duzenlendiqi temel bir toplumsal
birimdir (DPT, 1989).

Aile Sorunlan:

Aile ici etkilesirnin bozuk olduqu alanlan belirtmektedir.

Genclik Donerni Aile Sorunlariru Degerlendirme Olceqi'nde (GDASDO) ve Aile
Yaprsrm Deqerlendirrne Aracrnda ( AYDA) var olan alt boyutlardaki maddeleri
ifade etmektedir.

Alkol Kullarurm: Bu arasnrrnaya katllan bgrencilerin hayat boyu, son
12 ay ve son 30 gun boyunca kac kez alkollu bir icecek kullandrklanru ve kac
kez sarhos olduklanru belirtmektedir.

Fonksiyonel Aile: lslevlerini beklenen duzeyde yerine getiren ailedir
(Bulut, 1990).

Fonksiyonel Olmayan Aile: Aile ic;i etkilesirnin bozuk olrnasi nedeni ile
islevlerini yerine getiremeyen ailedir ( Bulut, 1990).

Genclik: Ergenligide kapsayan ve Ost yas smmrun qenis oldugu bir
c;agdir (Kulaksizoqlu, 2006).

Sigara Kullarurm:

Bu arastrrrnaya katilan 6grencilerin hayat boyu, son

12 ay ve son 30 gun boyunca kac kez sigara kullandrklanrn belirtmektedir.

8

1.7. KISAL TMALAR

Akt

: Aktaran

AYDA

: Aile Yaprsrru Degerlendirme Araci

DPT

Devlet Planlama Te§kilat,

ESP AD

Alkol ve Diqer Maddelerle ilgili Avrupa Okullannda Anket
Projesi

GDASDO

Genclik Oonerni Aile Sorunlanru Deqertendirrne Olc;egi

K.K.T.C

Kuzey Kibrrs Turk Cumhuriyeti

55

Sayfa sayisi

UNESCO

UNFPA

: Birlesmis Milletler Egitim, Bilim ve Kultur Kurumu

Birlesrnis Milletler Nufus Fonu
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BOLOM II
2. KURAMSAL VE KAVRAMSAL CERCEVE

2.1 AiLE:

2.1.1.Aile Kavrammm Tammi:

insanlan diger canlilardan ayrran en onemli ozellik; sosyallesrnesine
yarorm eden, iliskileri ya~ad1g1 ve bilgileri ogrendigi
doqmasrdrr. Cunku insanlar, temel ihtiyaclanrnn
ailesi icinde karsilarlar.

"aile" kurumu

buyuk bir bolurnunu

icinde
kendi

Bu sebeple "aile kavrarru", diger canhlann tersine

insan icin ayn bir onern tasrmaktadrr (Nazh, 2001; Tmaz, 1997).

Aile birimindeki

uye sayisi

kac ve ne turden

olursa

olsun

(yani

cocuksuz, tek ebeveynli, cekirdek, geni§, hie; evlenmernis vs. aile bicirnleri
oldugu gibi) buqun aile kavrarru 90k cesith birlesimleri, yakrn ve etkili iliskilerin
kal1c1l1g1 olcusune

bagl1 olarak icine alrnaktadrr.

Yoksa sozcuk

ne kadar

sikhkla kullaruhrsa kullarulsm, aile olgusunun tarnrru konusunda, ne sokaktaki
insanlar ne de aile ile ilgili akademik veya mesleki olarak ilgilenenler arasrnda
oorus birligi ummak akrlci degildir. Ayru zamanda tipoloji olcutleri de son
derece

cesitlidir.

iliskilerine,

Orneqin:

fonksiyonlanna

aileleri

buyukluklerine,

vs. gore srruflandrrrnak

evlilik

baqlanna,

gu9

ve bunlara gore aileyi

tarurnlarnak en yayqrn olanlardandir (Gulerce, 1996).

Devlet Planlama Teskilan Turk Aile Yapis: Ozel lhtisas Komisyonu
tarafrndan verilen tarurna gore aile; kan bag1, evlilik ve diger yasal yollardan,
aralannda

akrabalik

iliskisi

bulunan

ve coqunlukta

ayru evde

yasayan

bireylerden olusan: bireyin, cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaclanrun
kar~1land1g1 topluma uyum ve kanlrrmrun sagland1g1 ve duzenlendiqi temel bir
toplumsal birimdir (DPT, 1989).
Degi§ik perspektifler
"bicirnsel

1§1ginda incelenen

aiie kavrarruru sosyologlar,

birlesrne ve bilincli toplu ilgiden 90k uyeleri

arasrnda

duygular
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uzerine

kurulrnus

yakin

iliskilerin

tarurnlarnaktadir. Antropologlar

bulunduqu

temel

gruplar"

olarak

ise aileleri daha cok, insan irkmm urediqi ve

geli§tigi yapilar olarak degerlendirmektedir

(Miller ve Miller, 1980).

Sistem perspektifine gore ise aile; bir qecrnisi paylasan, duygusal bag,
olan, bireysel aile uyelerinin ve ailenin butunun ihtiyaclanru karsrlarnak icin
stratejiler

planlayan

bireylerden

olusrnus

karrnasik

belirleyen

ozelliklerin

bir

yap,

olarak

aile

sistemi

tarumlanmaktadrr (Ozquven, 2000))

2.1.2 Aile Sistemi

Gene!

olarak

tamrnlanmasi

bir

sistemi

ve bir ozelligin

islevinin

acrklanrnasr,

aileyi

anlamak icin gereklidir. Ailenin bir sistem olarak incelenmesi
biyolog

Ludwig

dayanmaktadir.

von

Bertalanffy'nin

Bertalanffy'e

gore

sistem

uzerine

insan

sistem

olarak

1940'11 yillarda

yapt1g1

yasanusmda

icin

da

calismalara
trpk:

msan

orqanizrnasmda oldugu gibi birbirinden baqrmstz parcalar, surekli ve karsrlrkl:
olarak birbirleriyle etkile§mekte ve bir butunu olusturrnaktadrrlar

(Nazi 1, 2001;

Ozquven, 2000).

Sistem teorisi donqusel

nedensellik

ilkesine dayanrnaktadrr.

uyesinin davrarusi tum aileyi etkilemektedir.

Buna ek olarak, sistem teorisi,

bireylerden ziyade fonksiyonlar uzerine odaklanmaktaorr
bireyler aile etkilesim kallplanyla
donqusunun

Bu acidan problemli

anlasrlmaktadrr (Nystul, 1993). Aile yasarn

bir bolurnundeki zorunlu degi§iklik aile icinde yogun (siddetlr)

stres yaratabildiqi gibi catismaya da neden olabilmektedir.
semptomlan uzuntulu bir olayda ortaya cikabilrnektedir.
semptomlan

Bir aile

fonksiyonelsizliqm

Bazen ailenin

Bir baska degi§le, aile

bir gostergesidir ve strese neden olmaktadir

(Nazi 1, 2001; Ozquven, 2000).

Aldous,
saqlayan

geli§imsel

kavramlan

perspektifte

tarumlarrustrr.

ailenin
Bu

sistem

kavramlar,

olarak
baqhlrk,

anlasrlrnasrru
secici

sirur
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korurnasi, degi§ime uyum yetenegi ve qorev basansi'drr

(Hill ve Mattessich,

1987).

2.1.3 Aile Sisteminin Temel Ozellikleri

1. Sirki..iler Nedensellik:

Aile sistemi, bir uyedeki degi~imden diger uyelerinde
grupta bireylerin birbirleriyle

etkilendiqi

olan iliskileri ile tarurnlanmaktadrr.

bir

Bir uyerun

davrarusmdaki deqisiklik diger uyeleri de etkilemektedir (Levi, 1986).

2. Organizasyon:

Aile sistemini meydana getiren bireylerin ve bireyler arasindaki
baglarin1n diger bir degi§le ailedeki alt sistemlerin
tammlanrnaktadrr.

bir arada bulunmasryla

Eger sistem birbiriyle ili§ki kuran birimlerden olusrnus ise.

sistemin bu iliskiler etrafmda organize olduqu belirtilmektedir.
Oyeleri arasrndaki

iliski

etkilesirnler.

onceden

tahmin edilebilir

Aynca sistemin
sekilde organize

edilmektedir (Goldenberg ve Goldenberg, 1991 ).

Ackerman
deqerlendirilrnesi

ve

Bell

( 1980),

ergenlikte

problemlerin

ile baqlantil: olarak ailedeki yak1nl1g1 incelernisler ve ailenin

psikolojik bir grup olduqu konusunda birlesrnislerdir.
aile uclu denge

yasanan

uzerinde

organize

olrnustur.

cocuklardan olusrnaktadir (Akt, T1naz, 1997).

Ackerman'a

Bu denge

anne,

gore ideal
baba

ve
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3. Butunluk:

Aile bireyleri arasmdaki duygusal bag1 anlatir. Aile butunluqunun dart
derecesi vardir. Bunlar; kopuk, ayrr, bag!,, i9 icedir. Her iki ucta yer alan
ailelerin (kopuk-ic ice) duygusal acrdan olumsuz bir etkilesirn icinde olduktan
kabul edilmektedir. Aile butunluqu kopuk olan ailelerde bireyler birbirlerinden
habersizdirler ve aralannda duygusal bir etkilesirn bulunrnarnaktadrr. Aile
butunluqu ic; i9e olan ailelerde ise bireylerin ihtiyaclan, beklentileri goz arc:
edilrnistir

Bu ailelerde onernli olan bir butun olarak ailedir Aile butunluou

acrsmdan ayn ve bagll ozellik qosteren ailelerde ise, bireysellik de qoz onune
alimr.

Kararlara

varrhrken ailenin

ve aile

bireylerinin

ihtiyaclanrun

ve

beklentilerinin esit olcude, birbirlerine olumsuz yonde etki etmeyecek bicirnde
karsrlanrnasma dikkat edilir (Nazh, 2001; Ozquven, 2000).

4. Denge:

Aile

sisteminde

denge;

farkh

durum

ve

konulardaki

deqisrney:

dengelemek arnacryla sergilenen davraruslar ve sistemin denge durumunu
sabitlemek uzere yapilan davraruslar olarak degerlendirilmektedir.

Ailede

hastalrq:

denge

veya

sorunu

mekaruzmalanrun

tarurnlanrms

c;al1§t1gin1n

bir

bireyin

bir gostergesidir.

ortaya
Aile

crkrnasi

icinde

bir

bireyde

gozlenen semptom, her zaman ailenin uyelerinin geli~imsel ihtiyaclanru
karsilayacak degi§ikliklere yol acrnarnaktadrr Ailedeki denge mekanizmalan
uyeler arasmdaki sagllks,z ili§kilerin seyrini korumaya yoneliktir (Goldenberg
ve Goldenberg, 1991 ).

5. Geribildirim:

Bir sistemin temel fonksiyonu,

icsel ortamdaki dengeyi koruyarak,

devarnhhqi saqlarnak ya da deqisirne uyum saqlayarak yeni bir denge ortarru
olusturrnaktrr Bu temel fonksiyonu da geribildirim surecleri yardrrruyla yerine
getirmektedir. Aile i_li~kiler c3QJ bulunan bir sistemdir. Bir aile sisteminin uyeleri
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arasindaki iletisirn, bilginin aktanlrnasi ve anlamm iletilmesi yoluyla degi~en
sartlara

uyum saqlamaktadir

sisteminin

(Vetere

ve Gale;

drsrndan gelen istekler ve sistemin

1987).

Geribildirim,

icsel ihtiyaclan

aile

arasmdaki

dengeyi surdurrnek arnacryla uyelerin birbiriyle ve c;evreyle iletisirn kurrnasiru
saqlarnaktadir (T1naz, 1997).

Aile uyelerinden veya ana-baba, kardesler turundeki alt sistemlerden
gelen

geribildirimler

sistemin

"icset

srrurlanru

bulunmaktadrr.

geribildirim"

olarak

asarak d1~ cevreden

Her iki durumda

uyeleri davraruslanm

tamrnlanrnaktadrr.

Ailede

gelen "drssa] geribildirimler''

da, gelen geri bildirimler

surdurrnekte ya da deqistirrnektedirler

sayesinde

de
aile

(Miller ve Miller,

1980). Sistemin isleyisini ve kar~ll1kl1 eylernseluqe dayanan geribildirim sureci
ikiye aynlmaktadrr.

Birincisi

"olumlu

geribildirim"dir.

Olumlu

geribildirim

degi~meden aym sekilde islernesiru saqlarnaktaoir.

aile sisteminin

Bu geribildirim aile icinde

kabul gormektedir. Cunku bu bildirim, sistemin isleyisini bozmamak icin ayru
durumun devam ettirilmesine yol acrnaktadrr. Bu bildirim, sistemdeki kontrolu
azaltrp, bozuk ili§kilerin korunrnasma ve surrnesine neden olarak aileyi yrkrma
ybnlendirebilmektedir

(Goldenberg

ve Goldenberg,

1991; Miller ve Miller,

1980).

ikincisi
sisteminde

ise

"olumsuz

gelecekte

olacak

geribildirim"dir.
crktuan

ctktilann girdi olarak degerlendirilmesidir.

Olumsuz

degi~tirmek

geribildirim,

ic;in onceki

aile

ve sirndik:

Aile sistemine zarar veren crktilann

ortadan kaldmlmasi icm verilmektedir. Krsa sureyle aile sistemindeki dengeyi
bozarak aile de degi~im saqlarnaktadrr

Uzun vadede aile sisteminde iliskilen

duzeltict ve qelistirici etkisi bulunrnaktadrr (Goldenberg ve Goldenberg,
Miller ve Miller, 1980).

1991;
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6. Bilgi:

Bilgi, aile sistemi icinde emir, karrnasrklrk ve bicirnsel yonlendirrne
anlamlannda

kullarulrnaktadrr.

Sistem

yapis:

icinde

bilgi

iletimi,

sistemi

olusturan Oyelerin iliskileri ve aile kurallan etrafmda anlam kazanrnaktadrr.
Aile sistemi icmdeki ili§ki bicirnleri, bilginin nasrl al1nd1g1, yorumlandrqi
iletildigiyle tarurnlanmaktadrr

ve

Bu bilgi islerne surecinde, ailenin iletisim bicimi,

sistemin islevseltiqini belirleyici onemli bir unsur olmaktadrr (Miller ve Miller,
1980)

Bateson, aile sistemlerinde

"bir farkl1l1g1n baska bir farkl1l1g1 yaratnq:"

tezini savunrnaktadrr. Dolayrsryla bir jest, mimik ya da gOIOmseme ile giren
yeni bilgiler cevresel girdilerin farkhhqma isaret ederek aile sisteminde
olan durumu degi§tirebilmektedir

var

(Goldenberg ve Goldenberg, 1991 ).

7. Kurallar:

Aile
davrarus

kurallar

taratmdan

bicirnlerini

denmektedir.

yonetuen

belirleyen

Aile kurallan

bir sistemdir.

yonetsel

toplum

Ailedeki

bireylerin

"aile

kurallan"

prensiplere

icindeki

normlar

gibi islernektedir.

Bu

kurallar, sisteme dahil olan Oyelerin rolleri ve faaliyetleri hakkinda aile icinde
bazi beklentilerin

olusrnasrru saglayarak

Boylece

kurallar

aileler,

cevresinde

ailedeki iletisirni duzenlernektedir

temellenen

tarkh

yasarn

bicirnleri

qelistirrnektedir (Goldenberg ve Goldenberg, 1991 ).
Jackson'un
bicrmlermin
durumda
once

birbirleriyle

prensibi,
iliski

repertuarlanndaki

al1§k1n

birbirleriyle

aynlik

bu

olduklan
sekilde

aile

kurduqunu

Oyelerinin

belirtmektedir.

tom davraruslan

belirli
iliskiye

davrarus

tekrarlanan

g6zden

kaliplanyla

gec;;mektedirler.

davrarus

Oyeler

belli

bir

gec;;irmektense daha
hareket

Eger,

evde

etmekte

ve

coquntukla

konusulmarrus ve farkmda olunmayan kurallar anlasilrnaya baslarursa, o aile
icin ili§ki tarurm ortaya cikrnaktadrr.
olcude

degi§ime firsat

taruyip

Kurallar,

aile sistemi

dOzeni saqlamaktadir.

islevsel olduqu

Ailedeki

tarumlayrci
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kurallar,

davrarus

bicirnlerinin

degi§imini

tarumlarken,

uyelere neyin yapilrp neyin yaprlmayacaqnu

emredici

sbylemektedir

kurallar,

(Goldenberg

ve

Goldenberg, 1991 ).

lslevsel bir ailede kurallar acik olmahdrr. Esler: davrarus, iletisim ve
tavrr kurallari acrsindan kendi aileleri arasrndaki farkhhklar: kabul etmelidirler.
Cunku

cocuklarrn

harcanacaqma

nasrl

yetistirileceqinden,

maddi

kazancm

nasil

kadar bircok konuda her ailenin farkh kurallan bulunmaktadir

(Ozquvsn, 2000; Ozquven, 2001 ). lslevsel olmayan ailelerin, islevsel olmayan
kurallara

sahip

olqunlasmayi

olduqunu

savunan

Satir,

bu tor ailelerde

engelleyen ustu ortulu kurallann bulundupunu

ortaya cikanlarak

aile fonksiyonlanrun

duzeltilmesmm

qelisrney,

ve

ve bu kurallann

rnurnkun olacaciru

belirtmektedir (Goldenberg ve Goldenberg, 1991 ).

8. s,mrlar:

Srrur, sistemin cercevesidir. Aile sisteminde uyeleri bir arada tutma, di§
gerginliklerden

koruma, madde-enerji-bilgi

sahiptir. Srrurlar ayrn zamanda sistemin
aynlrnasrm saqlarnaktadrr
bilgilerin

akrsrm saqtarna turunde islevlere
kendi bilesenlerinin

de birbirinden

Temel qorevi, sisteme cevreden alman nesne ve

kabul veya reddedilmesini

saqlarnaktrr.

(Miller

ve Miller,

1980;

Veltere ve Gale, 1987). Srrurlar ailedeki bireylerin konum, fikir ve degerleri
elde

etmelerini

duzenleyen

fiziksel

ve

psikolojik

limitler

olarak

dusunulrnektedir. Aile sisteminde, bireyler arasrndaki iliskiler: duzenleyen icsel
sirurlann yarunda, sistemin di§ c;evreyle iliskilerin: duzenleyen drssal stmrlarda
bulunrnaktadrr.

01!?

sistemlerle,

aile sistemini ayrran bir zar olan bu srrurm

bicimi, icindeki birimlerin ayn ya da birlesik, drs sistemlerden tamamen kopuk
ya da gec;irgen olup olmadrqrm da belirlemektedir.

Cok gec;irgen strurlara

sahip aileler sistem butunlugunu kaybederken, hie gec_;;irgen olmayan srrurlara
sahip aileler di§ sistemlerden izole olrnaktadir (Miller ve Miller, 1980).
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9. A<;1k ve Kapall Sistemler:

Madde-enerji-bilgi

bazrnda girdisi olup bunu 9evreye <;:ikti olarak veren

aile sistemleri "acik", dis sistemle baqlantistru kesmis kendi sirurlan icersinde
kalan, organize
sistemleri

de

olrnarms ve zaman
"kapah"

icince

islev bozukluqu

sistem

olarak

tarumlanmaktadrr

aile

sisteminin,

bilesenlerini

qosteren

aile

(Goldenberg

ve

Goldenberg, 1991 ).

A<;ik

sistemlerde

dolayrsryla

kendini

yenilemesi mumkundr«. Oysa kapah sistemlerde ors cevreyle madde-bilgi ve
enerji ahsverisi 90k az olouqunden
kendini yenilemesi
Acrk

sistemler

kimliklerini

ya da hi9 olmadrqmoan.

aile sisteminin

ya 90k uzun surrnekte ya da hi9 ger9ekle§memektedir.

di§

cevreyle

yitirmezler.

bilgi

alisverisi

Kapah sistemler

icinde

iken

ise butunluklerini

butunluklerinin
yitirirler.

lletisirn

acrsmdan acik sistemler belirgin, ozele ybnelik ve geli§imi bzendirici 6zellik
gbsterirken,

kapal i sistemlerde

dolayl r, belirsiz,

yikrc: ve onleyici iletisirn bzellikleri g6zlenmektedir.
quncel, insani olan ve gereksinimler

degi~tik9e

kura'lan

kapah, guncel ve insani olmayan,

turdedir

A91k sistemlerde

kapah sistemlerde

genele

ybnelik,

suclayicr,

A<;:ik sistem kurallari net,
deqisirken,

kapah sistem

sabit ve elestirileri

yasaklayan

crktilar ger<;:ekle baqlantrl), uygun ve yapici

tesadufi,

kaotik, yrkrc: ve uygunsuz

olrnaktadtr.

iken
A<;:ik

sistemler, quvenilir, kendine guvenen, kendini daha fazla tarurnaya y6nelik ve
benlik sayqrsi yuksek bireyler yetistirirken,

kapah sistemler,

kendilerinden

suphe eden ve di~ desteqe 90k fazla ihtiyac duyan bireyler yetistirrnektedir
(Veltere ve Gale, 1987; Goldenberg ve Goldenberg, 1991)

2.1.4. Ailenin Yaprsi Ve Fonksiyonlan:

Saran'a gore aile, toplum sisteminin devam ve duzenini saqlayrc: bir alt
sistemdir. Oyesi olduqu toplum ve toplumun kultur yapis: tarafrndan belirlenen
yap: ve fonksiyonlara
(Saran, 1991 );

sahiptir. Bu gene! fonksiyonlan

~6yle bzetlemektedir
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•

Aileyi olusturan bireyler arasmda en az bir ciftin toplumca onaylanan
cinsel iliskiyi yasarnasi

•

iki cins arasrnda ekonomik i~birliginin kurulmasi

•

Steak ve samimi bir ortamda yeni neslin buyutulmesi

•

Yetismekte olan gencin sosyalize ve kulture edilmesi'dir

Ailenin
coqalrna

ve

gelmektedir.

bashes
cocuqun

fonksiyonlan
bakrrru,

egitimi

ve

ekonomik,

cinsel,

sosyallestirilmesi

ureme,
qorevleri

Bunun yarn sira, koruyuculuk, psikolojik qorevler gibi bir takrrn

fonksiyonlardan da bahsedilmektedir

Tezcan

arasmda

( 1988),

toplum

(DPT, 1989).

sistemini

etkileyecek

ozellikte

bireylerin

yetisrnesinde psikososyal bir onerne sahip aile kurumunun islevlerine, egitim
sistemi acrsrndan yaklasrnakta ve aile ile ilgili asaqidaki islevleri belirtmektedir

Biyolojik

i~lev: Eslerin cinsel ihtiyactanrun

karsuanmasi

ve nesillerin

karsilayacak

uretirn birimi

devarrurnn saqlayacak cocuklara sahip olrnaktrr.

Ekonomik
olrnasrdrr

i~lev: Ailenin

kendi ihtiyaclanrn

Ancak bu gun cekirdek aileler, birer tuketirn birimi olrnuslardrr.

Oretim ve bireylere yasarru kazanmakla ilgili temel becerileri aktarma islevi ev
dismdaki kurumlara birakrtrrusnr.

Sevgi islevi: Sevgi ve guvenligin kaynaq: olarak aile cevresi bu isleviyle
cocuqun kisilik qelisirnini etkilemektedir.

Koruyucu lslevl: Ailenin kendisini olusturan uyeleri korumasidrr.

Toplurnsallastrrma

i~levi: Ailenin,

kultur aktarma ve cocuqa rehberlik

ederek veya ogreterek normlan, deqerlen ve inanclan kazandirrna islevidir.
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Egitim i§levi: Ailenin cocuqun temel egitimi yarunda okulla i§birligi icinde
olarak orqun egitimiyle de ilgilenmesidir.

Bo$ Zaman/an Degerlendirme lstevi: Ailenin ekonomik duzeyine bagl1
olarak cocuqun bos zarnaruru deqerlendirrnesinde

alternatifler sunma, kaynak

saqlarna ve model olrnay: icerir

2.1.5 Sagltklt Ve Sagltks1z Aile Fonksiyonlan:

Normallik
vanlarnayan
kulturel

kavrarm

oldukca

bir kavrarndrr

yaprya,

deqisebilmektedir

tartisrlrnasma

raqrnen

Aileler soz konusu olduqunda

icinde

yasarulan

zaman,

yer

uzerinde

karara

normallik olgusu

ve

kosullara

gore

Aile normalitesini, ailenin sagl1kll olup olrnamasma paralel

qoren uzmanlara gore saqhkl: aile normaldir (Tinaz. 1997).

Dunya Sagl1k Orqutunun sagl1k tarurm: "kisilerin bedensel, ruhsal ve
toplumsal acidan tam bir iyilik halinde olmalan'urr Bu tarnmadan hareketle
ailelerin "tam bir iyilik halinde olmalan"
yerine getirmeleri
yerine

fonksiyonel

getirmemeleri

yani islevlerini

beklenen

duzeyde

(sagllkl1) aile, islevlerin,

beklenen

duzeyde

fonksiyonel

olmayan

(sagl1ks1z)

aile,

olarak

tarumlanmaktadrr (Bulut, 1993).

Sagl1kl1 aileler; cocuklarina bilincli ve ozenle davranan ana-babanm var
olduqu,

yeni

qirisuntere

atihrrun

desteklendiqi aile ortarnma

ve

sahip,

sorun
icyaprsi

yasayan
ve

bireyin

isleyisinde

dinlenerek
esnek

olan,

degi§meye acik, i§ bolurnune yatkm, sozel ve sozel olmayan davraruslann
anlatrmlannm

tamrnlayici

olduqu, cocuklarin

aileyi ilgilendiren

her konuda

duzeylerine uygun olarak aydinlat1ld1g1 ve bireyselliqin geli§mesi icin frrsatlann
yarat1ld1g1 ozellikleri icinde barmdiran ailelerdir (Demirsar, 1985).

Saqhksiz
belirginle§medigi

aileler ise iki bicirnde incelenir.
ailelerdir.

Bu

ailelerde

ilki bireylerin

karsrsmdakl

kisiliklerinin

bireyin

cikanru
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kendisinden ustun tuttuqunu savunan en az bir sornurucu Oye vardrr ve bu
genellikle

ebeveynlerden

cocukluklarinda

biridir.

Ebeveynlere

gerc;ekle§tirememi§

olduklan

gore

cocuklar,

isteklerini

kendi

gerc;ekle§tirmek

durumunda olan bag1mli varlrklardrr. Birey, cocuklan ve esini kendi cocukluk
ailesindeki bireyler gibi gormekte ve korkutma, utanma, kucumserne,

suclu

hissettirme yonternleriyle ailedeki uyeleri sindirmektedir (Demirsar, 1985).

ikinci tip saqhksrz ailede ise bireyler arasi duygusal baqlar kopmak
uzeredir.

Yabancilasma,

e!?ler arasmda

oaskalanyla

cinsel

ilisk:

kurma

ozgurlugu, Oyelerin madde kullarurm ve sue; islerne olas1l1g1 olan, uyumsuz
cocuklar

ureten

problemleri

ailelerdir.

Bu ailelerde,

yasanmakta

getirilememektedir

ve

bu

coqunlukla

sebeple

aile

esler

arasmda

fonksiyonlan

yerine

(Demirsar, 1985).

Ackerman'a (1965) gore saqhkl: ailelerde,

e§ler evlilik rollerinde uyum

icindedir, ortak arnac ve deqerlere sahiptir, catrsrnayi cozurnlernede
icincedir

iliski

Ester birbirlerine

i~birligi

olduqu gibi kabul ve sayqi vardir.

yuklenrnez,

Sucluluk duygulan yoktur, Deqisirn anlayisla karsilarur ve tum bu davraruslar
iki 6§ arasindaki iliskiyi geli§tirmede birer aracnr. Ailede saphksrzh«, eslerden
birinin

norotik

istekleri

ve

digerinin

onu

idare

etme

sorurnluluqunu

yuklenmesiyle baslarnaktadir (Akt. Bulut, 1990)

Mishler

ve

davraruslarrrun
belirtmektedir.

Waxler

aile

icyapismdaki

ise

sagl1kl1

gu9

ve

ailelerdeki

kontrol

ile

bireylerin
belirlendiqini

Bu iki unsur, ebeveynin gu9 gerektiren statu duzeyi yuksek rol

ve gorevleriyle

cocuklann

cocuqu

de

hem

(1968)

dusuk duzey qorevleriru belirtmektedir.

cevresiru

kontrol

altmda

tutarak

koruma

Aile hem
ve

egitim

saqlarnaktadrr (Akt. Bulut, 1990).

Elderkin
catrsrnalan

(1975),

cozurnleyici

nitelendirmektedir.
ozelliklerini

uyelerirun

isteklerini

davrarus bicirnlerine

karsilayabilen

ve kisiler arasi

sahip aileleri "saqlrkl." olarak

Aynca esneklik, ortak arnachhk, karstlikf anlayrs ve doyum

de belirtmektedir.

Elderkin'e

gore

sagliks1z ailelerin,

iletisim
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islevleri bozuktur. Kistler arasi iliskiler kopuk ve kurallara baqhdrr. Belirli roller
kisilerin uzerine zorla yuklenmistir ve bu rolleri deqistirrnek cok zordur (Akt.
Bulut, 1990).

Glick ve Kessler ( 1980), esnek, paylasilan ve e~lerin inane; sistemine
uygun bir otorite yaprsi olan, bag1ms1z ancak yakrn ve surekli iliskileri olan,
catrsrnalara

asm

duyarhhk

qosterrneden

cozum

oanndrran aileleri sagltklt aile olarak tan,mlamaktadtr.

bulma

gibi

ozellikleri

Uyelerin acrk iletisimde

olrnadrq! tum aileyi ilgilendiren konularda ortak cozumun aranrnadrqr, uyeleri
arasrnda gerc;ek yakinhk ve desteqin olmadrq: aileleri ise saqliksrz olarak
tarumlamaktadir (Akt. Bulut, 1990).

Fenell ve Weinhold saqlikl: ve saqhksrz ailelerin fonksiyonlarrnr

soyle

struflandrrrruslardir (Fenell ve Weinhold, 1989);

Saqhkl:

ailelerde;

sistemdeki

alt sistemlerin

srrurlan

belirgindir

ve

ailenin ihtiyaclanna gore degi~im qosterrnektedir. Ailenin kurallarr acrktrr ve bu
kurallar sistemli

bir sekilde uyqulanmaktadrr.

geldiginde bu kurallar degi~tirilebilmektedir.
bilmektedirler.

sartlarma

gore

yeri

Aile uyeleri kendi rollerini acikca

Ki~isel ozerklik cesaretlendirilir

crkrrusnr. lletisirn acrk ve dolaysizdrr,

Ailenin

ve aile olma duygusu ortaya

zorlama yoktur (Fenell ve Weinhold,

1989).

Saqlrksrz ailelerde ise; alt sistemlerin srrurlan kati veya cok dag1nikt1r
ve deqistirilrnemektedir.

Kurallar degi~tirilmez ve kat: bir bicirnde uygulanrr

veya ailenin hicbir kurah bulunmamaktadrr
aile

uyeleri

degillerdir.
biriminin

beklentilerinin
Kisisel ozerklik

yetersizliqi

karsilarup

Roller kat, ve degi~tirilemez

karsnanmayacaqi

ailenin birlikteligi

nedeniyle

ozerklik

konusunda

ve

emin

icin feda edilrnistir veya aile

istenmektedir.

lletisim

belirsiz

ve

dolayudrr veya otoriter ve zorladtr (Fenell ve Weinhold, 1989).

Sagl1kl1
saolrksrz

ailelerde

aile

uyelerinin

ailelerde ise ihtiyaclar

cesitl:

ihtiyaclan

karsrlanrnamaktadrr

karsrlanrnakta

ve bu nedenle

de

semptomlu davraruslar ortaya _<;Jkmaktadir. Aile uyeleri birlikte olma, kendini
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ifade etme ve anlarnhhk ihtiyaclanru karsrlarnak isterler. Eger aile uyeleri bu
arnaclarma

ulasarnazlarsa

bunlann

yerine

semptomlu

davraruslar

ortaya

cikar Sagl1kl1 ve saqlikstz aileler aras,ndaki en onemli farkhlik yalruzca bir
catrsrnarun olup olmarnasmdan
ulasip ulasrnarnasmdan

degil, ayru zamanda

delay: da

iht.yaclanrun

doyuma

bu aileler birbirinden tarkhlasrr (Foley,

1989).

Saqhksrz

ailelerin

temelinde

birbiriyle

anlasarnayan,

farkh

ego

ideallerine sahip olan, aralarmda iyi bir iletisim ve etkilesirn kurarnarrus olan
eslerin

bulunrnasi

soz konusudur.

Bu doyumsuzluklar

cesitli

patolojik

davraruslara donuserek gerek eslerde, gerekse cocuklarda bazi bozulmalara
yol acabilrnektir.
yaratabilmektedir.

Yani

sagl1ks1z aile, Oyelerinde

Ancak

ailenin

sagllklt

ve

bazi

patolojik

saqhksiz

durumlar

olrnasinda

di$

uyaranlarm da etkisini goz ardi etmemek gereklidir. Aile icinde veya dismda
meydana

gelen hasatlrk, alum, issizlik, gibi sistemi etkileyen

qecici de olsa aile islevlermce bir takim bozulmalara

bazi olaylar

yol acabilir

Cunku bu

durum, aile Oyelerinin uyurnlanru bozmaktadir (Bulut, 1993).

Sonuc olarak, aile i<;i iliskilerin yaprsi, ailenin islevlerini sagl1kl1 bir
bicimde

yerine

getirip

getirmemesinde

onemli

bir

belirleyici

olarak

gorulmektedir.

2.1.6. Ailede <;ocuk Yetistirme Tutumlan:

ilk sosyal deneyimlerin

kazaruldrq. aile ortarrunda cocuqun anne ve

baba ile olan ili:;;kileri, onun benirnseyeceqi
olusturrnaktadrr.

tutum ve davraruslann

temelini

Bunun yarn sira aile, cocuqa gerek ailenin gerekse toplumun

bir uyesi olduqu fikrini asrlayarak uyum bicirnlerinin temelini de atrnaktadrr
(Yavuzer, 1996).

Anne-baba-cocuk
davraruslanna

bagl1d1r

arasmdaki iliski, temelde anne ve babarun tutum ve
(Yavuzer,

1996).

Anne

ve

babalar

cocuklarrm
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yetistirirken

qosterdikleri

tutum ve davrarnslanyla

cocuqun

davraruslanru

etkilemekle kalrnayrp, ayru zamanda bu tutum ve davrarustanyla cocuklar icin
bir ozdesirn modeli olusturrnaktadrrlar
kazanan

pek 90k davrarus

anne

Cocuklarda

ve babalariru

yerlesen ve devarnhhk
model

alrnalan

sonucu

olusrnaktadir (Eripek, 1982; F1nd1k91, 1989).

l.iteraturde

anne-baba tuturnlannrn degi§ik baslrklar altrnda ele ahrup

incelendiqi gorulmektedir.

Yavuzer (2004), anne baba tutumlanru bes ana gruba ayrrma yoluna
gitmi§tir. Bu tutumlar sunlardir:

Asm Baskth ve Otoriter Tutum: Cocuqun ki§iligini hice sayan ve onun
kendine quven duygusunu ortadan kaldrran tutumdur. Bu tutum da cocuqa
kars: kati bir disiplin uygulanmakta ve cocuqu her turlu kurala uymak zorunda
brrakrnaktadrr

Bask:

altmda

yetisen

cocuklar,

zamanla

cekinqen,

silik,

baskalanrun etkisin de kolayca kalabilen, asm hassas bir ki§ilik yapisma sahip
olmakta ve genellikle

isyankar davraruslarla

beraber a§ag1l1k duygusu

da

geli§tirebilmektedirler.

Asm

Hosqorulu

Tutum:

A§1n

hosqorulu

tutumun

benirnsendiqi

ortamda cocuqun her dedigi yaprlrnakta ve aile uyeleri cocuoun isteklerini
kayrtsiz sartsiz yerine getirmektedirler.
durumundadrr.

Bu

tur

ortamda

Cocuk ailede soz sahibi olan tek ki§i

yetisen

cocuklar

sosyal

olarak

uyum

ve kararsrzhk,

anne-

gostermede yetersiz kalmaktadrrlar.

Dengesiz

ve

Kararsrz

babarun qorus aynhklanndan

Tutum:

Dengesizlik

kaynaklanabiloiqi

olarak deqisken davraruslar sergilemeleriyle

gibi anne ve babarnn bireysel

de ortaya crkabilmektedir

Her iki

durumda da cocuk, hangi durumda nasil davranacaqrru kestirememekte ve bu
durum cocukta baz: i<; catrsrnalara,

ardmdan da dengesiz ve kararsrz bir

yaprrun olusrnasma zemin hazrrlamaktadrr.
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Asm Koruyucu Tutum: Bu tutum anne babarun cocuqa qereqinden
fazla kontrol ve ozen qostermesini icerir. Bu durumda cocuk genellikle bag1ml1
bir insan olur, liderlik ozelligi dusuk, silik bir ki$ilige sahip olur. Aile icinde ve
drsrnda sosyal uyum problemleri yasayabilrnekteoir.

Guven Verici ve Hosqorulu (Demokratik)

Tutum: Cocuklarm

bazi

krsrtlarnalar drsrnda arzulanru diledikleri sekilde yerine getirmelerine izin veren
tutumdur. Evde kabul edilen ve edilmeyen davraruslann
cocuk bu sirurlar icinde ozqur brrakrlmaktadrr.
vardrr, sevgi ve destek qorrnektedir.
ileride giri~im yetenegine

sirurlan belli olup,

Ailede herkesin soz hakki

Boyle bir ortamda yetisen

cocuklar,

sahip, ozquveni olan, kendi kendine kararlar ahp

sorumluluk tasiyabilen ve baqrmsrzca davranabilen bir yetiskin alma sansrna
sahip olrnaktadrr.

Yorukoqlu (2003), disiplin acismdan ele ald1g1 aile tutumlanru su uc;
baslrk altrnda incelemektedir:

S1k1 Tutum: Bu tutumda anne -baba cocuqu kendi belirledigi kahba
gore yoqurrna

arnacmdadrr.

Cocuk

surekli

kontrol

altmda

tutulrnaktadrr

Egitimde ceza on planda olup, sucla orantrsizdrr. Cocuqa tan.nan haklar en
aza mdirqenmis ve ozqurluk sirurlan onemli olcude daralnlrmstrr

Gevsek

Tutum:

Bu tutumda

disiplin

yak denecek

kadar

azdir.

Cocuklann en olumsuz davraruslan bile nosooruyle karsrlamr Cocuqa srrursrz
haklar tarurur

Tutarsiz Tutum: Disiplin varorr ama ne zaman ve nerede uyguland1g1
belirsizdir.

Anne-baba

asin

hosqoru ve sert cezalandirma

arasinda

gidip

gelen bir tutum sergilemektedir.

Jersild (1983), sevgi ve sefkat qostermesini,

cocuqa bir insan olarak

sayq: duyrnasrm, onunla arkadashk etmekten zevk almasrru, ona yol gosterip
destek olrnasiru bilen ana- babalar icin "psikolojik
bahsetmektedir. _lli~Qlojjk anne-babadan

anne-baba"

teriminden

farkh olarak psikolojik_ anne-baba,
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biyolojik olarak cocuqu olsun veya olrnasrn sayrlan bu niteliklere sahip olan,
6zetle sevme yeteneqi olan anne-baba'drr.

Uzmanlar cocuqu sevgi ve sevecenlikle
gosteren

anne-babalann,

gorO§Onde birlesrnektedirler

cocuqu

"kabul

ele alan, ona ilgi ve sefkat

eden"

anne-babalar

olduklan

(Yavuzer, 1996; Jersild, 1983; Uluqtekin, 1984).

Bunun tam tersi, ilgi ve sefkat qosterrneyen,

cocuktan

yasrrun ustunde

davraruslar bekleyen, fiziksel ve psikolojik olarak ag1r cezalar veren, cocuqun
bedensel ve psikolojik gereksinimlerini

aksatarak, dusrnanca bir tavrr takman

anne-babalar "reddeden anne-baba" olarak ele atmrnaktadrr (Yavuzer, 1996;
Ulugtekin, 1984 ). Sevgi atmosferi icinde yetisen diger bir depisle, kabul edilen
cocuklar genellikle sosyallesrnis, is birligine hazrr, arkadas canlisr, duygusal
yonden dengeli ve kararh bireyler olmakta ve hepsinden 6nemlisi sagl1kl1 bir
kendine guven duygusu geli~tirip, kendini kabul etmeyi ogrenme sansma
sahip olrnaktadrrtar
degi~le

(Jersild,

reddedilmis

1983). Sevgiden

cocuklarda

ise,

yoksun buyuyen,

anksiyete,

quvensizlrk

baska

bir

duygulan,

krskanchk, yalruzhk, vicdan (ic; kontrol), qelisirninde yavaslik gibi ozelliklere
rastlanmaktadrr. Literaturde annesi-babasi tarafmdan reddedilen, ilgi ve setkat
qosterilmeyen

cocuklarda

saldrrqanhk

egilimlerinin

daha

fazla

olduqu

belirtilmektedir (Uluqtekin, 1984; Batlas ve Batlas, 1991 ).

2.2.GEN<;LiK

2.2.1 Genclik Donerni

Ergenlik,
deqisirnlerin
kapsayan,

genc;lik c;ag1

ya§and191
toplumsal

olduqu bir donerndir.

icersinde,

ozel bir donerndir.

olqunluqu
Dolayrsiyla

kuuarulabilmektedir rkulaksrzoqtu,

biyolojik,
Genclik

fizyolojik

ve

psikolojik

ise ergenlik

donernini

da iceren ve Ost yas sirunrun daha qenis
genc;lik kavrarm, ergenlik kavrarn: yerine
2006; Ozyurt ve Dogan, 2002).

Dilimizde ergenlik, delikanlihk ve yeniyetmelik gibi terimlerde kar§1l1g1n1
bulrnus olan genc;lik donerni, cocukluktan gene; eri§kinlige geg_i§~donemi olarak
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kabul edilir. Bu d6nem, puperte ile baslar ve gencin ebeveyn denetiminden
bag1ms1zl1g1ni kazanmas, ile son bulur. Bu d6nemin tarurru, cesit!i fakforlerden
ve kulturel tarkhlrklardan etkilenmektedir.

Bununla birlikte fizyolojik, psikolojik,

zihinsel ve sosyal degi§iklikler bu d6nemin deqisrnez ozelliqidir (Adams, 1983;
Bertan ve arkadaslan, 2001; Eksi, 1990).

Gencliqin tarurru ve hangi yaslan kapsadiqi ile ilgili olarak titeraturoe
degi§ik acrklarnalann bulunduqu qorulrnektedir. Genclik, cocuklukla eriskinlik
arasmda yer alan qelisrne, ruhsal olqunlasrna ve yasama hazrrhk d6nemidir
(Y6rukoglu,

2004). Bat, dillerinde "adolescence"

qenctik, genellikle

kelimesi ile karsurk bulan

ilk ergenlik belirtileri ile baslayrp buyumenin

durmasma

kadar devam eder. Ancak ergenligin yas olarak ne zaman baslayrp ne zaman
bittigi konusunda tarkh g6ru~ler mevcuttur. UNESCO tarafmdan gen<;lik 15-25
yaslan arasi olarak nitelendirilirken

(Yorukoqlu, 2004; Kulaksizoqlu,

2006).

Devlet Planlama Teskilati raporunda (1983), "buluqa erme sebebiyle biyolojik
ve psikolojik

bakrmdan cocukluqun

sonu ile toplum hayat,nda

sorumluluk

alma d6nemi olan 12-24 yas arasinda kalan gruptur" denilmektedir.

Aynca

Birlesrnis Milletler Nufus Fonu (UNFPA), 10-19 yaslan arasiru ergenlik yrllan,
15-24 yaslan arasiru qenclik yrllan, 10-24 yaslan arasindaki
insan" olarak

kisileri "qenc

kabul etmektedir. Her ne kadar gen<;ligin hangi yas aralrqtm

kapsad1g1 konusunda bir birlik olusrnarrus olsa da gern;lik d6nemi en 90k yas
dikkate almarak birtakim duzenlernelere tabi tutulrnustur

Ozetle gern;ligi, biyolojik, zihinsel ve sosyal acrdan bir geli§me ve
olqunlasrnarnn

yer

ald1g1,

cocukluktan

yeti;,kinlige

tarumlayabiliriz

Bu d6nemde qenc, o zamana kadar ge9irdigi tum geli~im

d6nemlerini yeniden yasar. Tum geli§im basamaklannda

ge<;i§

donerni

olarak

edindigi olumlu veya

olumsuz nitelikleri yeni bastan sergileyerek yeniden harman eder, orqutler, bir
butunde

birlestirir,

yani

kendine

(Yorukoqtu, 2004; Yavuzer, 2002).

ozqu

bir

benlik

olusturrnaya

cahsir
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2.2.2 Genclik Donerninin Ozellikleri:

l.iteraturde

qenclik

dbneminin

genellikle

uc

devreye

ayrtlarak

incelendiqi gorulmektedir.

Birinci Devre:

12-15 yaslanru kapsayan bu dbnemin en belirgin bzelligi, puberteyle
birlikte ortaya crkan biyolojik degi§ikliklerin yarattrqt baskiya kars: gencin
uyum ve bas etme cabalandir (Cuhadaroqlu, 2000). Gene icin bedensel ve
biyolojik degi§melerin on planda olduqu bu dbnemde olumsuz cavrarus ve
tepkilerin fazlaca olduqu qorulmektedir. Yasarn boyu tasmacak olan fiziksel
ozelliklerin kabullenilmesi soz konusu oldugu icin gencin tum ilgisi bedenine
donuktur Yeni bir beden imgesi edinme ve buna alrsma caoalan esnasmda
bedeni icinde kendine yabancrlasabihr. Gene bireyin kendi bedenine yonelik
alqilayrslan

ile

c;:evresindekilerin bedenini

alqilayrslan

arasindaki

iliski

yoqunluk kazanrrustrr (Koptagel ilal, 1991; Yorukoqlu, 2004). Bu dbnem de
birincil ve ikincil cinsiyet bzelliklerinin geli§imi, beden imgesinin degi§mesinin
yarn sira gencin kendisi ile ilgili yeni bir yarurun daha farkma varrnasma,
kendisini cocukluktan farkh bir krz ya da erkek kimliginde alqrlarnasma yol
acmaktadrr.

Beden

qorunurnunun

deqisrnesi,

durtuterin

artmasr,

cinsel

kimligin daha fazla hissedilmesi genci sosyal olarak da yeni bazi roller
edinmesi gerc;:egi ile karsi karsiya birakrnaktadrr

Bu da aynca gerginlik

yaratan bir durumdur. Ancak bu dbnemde kars: cinse yonelmeden eek, ayru
cinsten bir ya da iki kisiyle yakin arkadaslik kurma egilimleri daha fazladrr.
Kar~1l1kl1 olarak duygu ve dusunceleri paylasma ile yardirnlasrnaya dayau
arkadashklar bir yandan gencin insan iliskrlerinde yakrnuk kurabilme becerisini
qelistirirken diger yandan baskalanrun qozuyle kendisini gorebilme irnkaru da
saqlarnaktadrr (Cuhadaroglu, 2000; Spenle, 1980).

Fiziksel
basameklanrun

degi§ikliklerin
sonuncusu

yaru
olan

sira
soyut

bu

dbnemde

kavramlan

zihinsel

dusunebilrne

qelisirn
yetisi
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qelisrneye baslarnaktadir.

Bu zihinsel qelisirn de gencin zaman kavrarmrnn

farkina varrnasina, sirndiki zarnarun otesinde dusunmeye baslayrp gelecekle
ilgili kayqrlar duyrnasina neden olabilmektedir (Cuhadaroglu, 2000).

ikinci Devre:

15-18 yaslarrm kapsayan bu d6nem, gerek olquntasrnarun,

gerekse

ogrenmenin etkisiyle uyum becerilerinin daha iyi kullarulabildiqi bir d6nemdir.
Gene, pubertal degi~iklikleri ve bifisse! geli§imini tamarnlarrustrr. Cinsel kimlik
qelisimi

bu d6nemin

6nemli

konulanndandrr.

Kars: cinse

ilgi duyma

ve

tarumaya cahsrna bu d6nemde 6nem kazanrnaktadrr (Ozbay ve Ozturk, 1995;
Cuhadaroqlu 2000).

Bu d6nemde, qenclerin aileden baqrrnsrz alma istekleri artmakta
buna yonelik celiskili duygular yasamaktadrrlar.

Gene; bir yandan

ve

aileden

uzaklasma, baqrmsrz karar verebilme, kendi secimini yapabilme, kendi deqer
yarqrlanna sahip alma qereqini duymakta, diger yandan da ailesinin desteqine
ve sevgisine ihtiyac duyrnaktadrr. Bu d6nemde anne ve baba karsismda farkh
bir birey alma
ebeveynleriyle

ve bunu

onlara

kabul

ettirme

cabasi

qencleri

sik

srk

catrsrnaya itmektedir. Gencin bu sureci yasarnasrru antayrsla

karsrlayrp,

bu

d6nemin

ebeveynler,

fazla catrsrna yasarnadan,

olrnaktadrr.

Gene;

bu

6zelliklerini

sayede

gence

uygun

bir

§ekilde

bu d6nemin atlatrlmasma

bireyselliqini

karsrsmda uygun tavrr alrnayi 6grenebilmektedir.

kazanabilmekte

anlatan
yardirnci

ve

atorite

Ancak ebeveynler aynsma

surecini kendileri icin tehdit gibi alqrlar ve gence sert tepkiler g6sterirlerse,
hem ayntrna-bireysellesme

sureci uzamakta hem de crkan atorite catrsmalan

gencin

inis cikrslara

ruhsa!

yapismda

sebep

olrnaktadrr.

Aynes

rnizac

degi§ikligi, asm tepkisellik, depresyan ya da evden kacrna, alkol, sigara ve
madde kullarurm gibi davraruslara neden alabilmektedir
Ek§i, 1990; Ek~i, 1999; Adams, 1983).

(Cuhadaroqlu,

2000;
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Aileden aynsrna ve baqtrnsizh« kazanma cabalan bu donernde qencler
icin arkadas qruplanrun cok fazla onern kazanmasrna neden olmaktadir (Eksi,
1990).

O<;uncu Devre:

18 yas dolayrnda liseyi bitirmeyle baslayrp yirmili yaslarda da devam
eden bu donernin en onernli ozelliqi, kimlik olusurnudur.

Kimlik; gencin "ben

kirnim?", "ne olacaqirn?" sorularrna guven duyarak, ayruhk ve sureklilik icinde
cevap

verebilmesi

durumudur.

Gene;

olusturarak kimligini kazanmaktadir.

kendine

ait

bir

deqerler

sistemi

Mesleki kimlik edinme, meslek alarunda

kendini tarumlama da bu donernde qerceklesrnektedir.

Bu donernin ne kadar

sureceqi kisiden kisiye degi§mekle birlikte, bireyin eriskin psikolojik olgunlugu
kazarup, toplum icinde eriskin rollerini almaya hazrr duruma gelmesiyle

sona

ermektedir (Cuhadaroqlu, 2000; Ek!;,i, 1990).

Gencler bu donernde, bireyselliklerini ve kisisel deqerteriru de kapsayan
fiziksel,

zihinsel

kazanrnaktadirtar.
etkileyerek
arayrslan
dengeli

ve

duygusal

Bu donemde

kapasiteleri
yasanan

geli~imi durdurabilmektedir.

hakkinda

ciddi karrnasalar
Kimligini

bulma

icinde olan gence, ailesi ve yakin cevresi
ve tutarh yaklasrrn qosterilrnez,

yeni

farkindahklar

ise tum sureci

ve kendisi

tarafmdan

baqrmsizlasrnas:

alma

gereken

icin denemeler

yapmasrna izin verilmez ise, bu conemde sorunlar ortaya crkabilrnektedir.

Bu

durumda da sigara, alkol, madde kuliarurm ve abartrh cinsel davraruslar v.b.
qorulmektedir (Polvan, 2001; Cuhadaroqfu, 2000; Ek~i, 1990).

2.2.3 Oniversite Gen<;ligi

Orqun bir egitim kurumu icinde yer alan universite genc;ligi; okul d1~1
genc;ligi olusturanlara,

cahsan qenclere ve koydeki genc;lere gore genc;ligin

kolay ulasrlabihr bir kesimini olu~turmaktadir_._EgiJim sisteminin en ustunde yer
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alan ve bireylerin

topluma yararh olmak icin hazrrlandrklan

ulkenin gelecegi icin onernf kurumlardir.

universiteler,

Ancak universite ogrencisi olmak,

genelde ulkernizde ve diger ulkelerde kayq: ve stres uretecek bir ortam niteligi
tasimaktadrr.
degi§en

Hatta ulkernizdeki qencler, sosyal ve kulturel bakrrndan ruzla

toplumumuzda

genc;liginin;

kimlik

gereksinimlerini
literaturde

biraz

kazarurru,

daha

fazla

yeterlilik

zorlanmaktadrrlar

duygulan,

Oniversite

sevme

ve

sevilme

cesitli degi§imler nedeniyle tam olarak cozumleyernedikleri

yer alrnaktadrr (Akkoyun

ve Dokrnen, 1989; Masrabacr,

1989;

Ozquven, 1989; Yesilyaprak, 1986; Sala, 1997).

Kimlik qelisirninde bnemli bir yeri olan universite yasantrsi icinde birey,
bir yandan kim olduqunu, yasamdaki arnaclanru belirleyerek bireysetlesrneye:
bir yandan da toplumsal yerini, mesleqe ait amaclanru,
cinsel

kimligini

yerine

oturtmaya

calrsrnaktadrr.

ailesine olan baglll1g1 da azalmaktadrr
bu donernde,

kimlik kavrarmyla

yasarn felsefesini,

Bu surec

icinde

bireyin

Genclik ve yetiskinlik arasmda yer alan

ilgili sorunlann

cozulerek

tamamlanmasi

beklenmektedir (Guven, 1989; OzgOven, 1989).

Kimlik qelisirm icinde meslek secirninin bnemli bir yeri olmakla birlikte
ulkerniz

ko§ullar1

nedeniyle

bu

grup,

hangi

kararlastrrrnarrus olduqu icm ya ebeveynlerinin
tercih yapmakta, ya da puan siralarnasma

alanda

okuyacaqrru

isteklerini goz onune alarak

gore bir bolurne yerlesmektedir.

Meslek egitiminin 2. ya da 3. yrhnda olrnasma raqmen, okuduqu
sevrnediqini

belirten ogrencilerin

olduqu qorulrnektedir

(Beyazyurek,

bolurnu
1989;

Guven, 1989)

Bireyin kimlik qelisuniru tarnarnlarnasi
olrnasi

gerekmektedir.

Toplumumuzdaki

icin, bag1ms1zl191ni kazanrrus

bag1ml1

ebeveyn

iliskisi,

bireyin

baqrrnsiz alma cabalanru zorlastrrrnakta ve ebeveynle arasmda catismalara
neden olmaktadrr
dusrnanhk

duygulan,

Toplumumuzda
kabul

ettirmekte

Ostesinden

Hatta ebeveyni otoriter, baskrci, hosqorusuz olan qenclerin
saldirqanhk

ve

siddet

egilimleri

de

artrnaktadrr.

bir meslek sahibi olan bireyler bile, ailelerine baqtrnstzuklanru
zorlanrnaktadrrtar

gelerek

Ashnda

gene;,

bireysell~§mey_e cahsirken

ic ve

kendi

drs

lcinde

baskrlann
quvensizlik,
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yetersizlik duygulan

da yasamaktacir.

Yeni bir sosyal cevreye qrren, yeru

arkadaslar edinme ve kabul gorme cabalan icindeki gencin ya§ad1g1 duygular,
onun bu ortama uyum saqlarnasrru da gu9le§tirmektedir.
sorunlarla

saqhkh

olarak

bas

edebilirken,

bazilannm

ise meydan okuyarak ve riskli davramslar

ortaya koymaya 9al1§t1g1 qorulrnektedir

Genclerin bazrlan bu

bazilanmn

(Baykara,

yaln1zl1g1

sergileyerek

se9tigi.
kirnliqini

1989; Beyazyurek,

1989:

Guven, 1989; Ozer, 1989).

Bu sirada cinsel kimligini bulma, kars: cinsle iletisirn kurma ve kendi
bu alanda kabul ettirme cabalan suren bireyin, ya§ad1g1 degi§imler nedenivle

kayqr, huzursuzluk,
ailelerinin

gerginlik

kendilerine

duygulan

da artrs qosterrnektedir.

sayg, duyrnadrqrru, quvenmediqiru,

Gencler.

kendi kendilerine

karar vermelerine engel olduklarrru ve asm koruyucu tutum sergilediklerini:
nedenlerle de engellenme

duygusuyla

beraber yogun anksiyete,

bu

gerginlik,

mutsuzluk ve ofke yasadrklanrn belirtrruslerdir. Sorunlar karsrsmda bas etme
guglugu
gosteren

ceken qenclerin
calrsmatar

desteklerinin

alkol,

sigara, esrar gibi yollara

da vardrr.

almmasi

da,

Ebeveynlerin

bireyin

bu

bu konuda

donerni

daha

basvurduklanrn
bilinclendirilerek

rlrml:

ge9irmes1ni

saclayacaktrr (Irnamoplu ve Gultekin, 1993; Yesilyaprak, 1986).

2.2.4. Genclik Donerninde Aile lliskiler! ve Sorunlan

Gencin davraruslanna

rehberlikte bulunacak bircok degerler kazanma

ve sosyal yonden sorumluluklanru

6grenmesine

yardrrnci olacak birilerine

ihtiyac, vardir. Bu ihtiyacrm karsrlayan ve gencin yasarrunda etkili olan ilk
toplumsal kurum ailedir (Yavuzer, 2004).

Gencin ki~iliginin bicirn ve renk kazanrnasmda

kalrtrrnla aktanlan yapisal

ve islevsel ozelliklerle, dogal ve toplumsal ortamdan kaynaklanan

etkenlerin

yaklasik olarak yan yanya rol oynad1g1 kabul edilmektedir. Bedensel ve ruhsal
qelisrneyle ilgili olan varsayrmlarrn 9ogu, ki~iligin qelisrnesinde doqumla gelen
yaprsal ve islevsel ozelliklen iceren quclerin 6nemli rol oynadrqtru, bu guglerin
ara(~!J191J:'la dogal ve toplumsal

ortarrun etkili olduqunu, one surmektedir.
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Toplumsal ortarmn etkisi, ailenin cocuqa, gence kars: tutumu ve yaklasi rm ile
baslarnaktadrr (K6knel, 2001 ).

Genclerle calrsan uzmanlar sorunlu qenclerin,
oranda

aile

catrsrnatanndan

1996).

Gencin

ailesinde

kaynaklandrqrrn
ya§ad1g1

sorunlanrun

belirtmektedirler

iliskilerin,

gencin

buyuk

(Eryuksel,

kisilik

yaprsiru

bic;imlendirmede onernf olduqu belirtilmektedir (Yavuzer, 1996).

Genc;lik donerni

gencin

kimlik

formasyonunu

kazandrq:

ve

bu

formasyon icin deqerlermi, fikir ve tutumlanru §ekillendirdigi bir donerndir.
Gencin ki§ilik yapisrrn bicimtendirrnede etkili olan aile ortarrunda uyelerin
birbiriyle kurucuqu iliskiler sonucu duygusal bir atmosfer olusmaktadir. Gencin
bu havayi alqrlarna bicimi, olqunlasrna surecinde duygusal, tutumsal

ve

davrarussal etkilere yol acrnaktadir (Dreyfus, 1976'dan Akt. Trnaz, 1997).

Cocuklarin ergenlik donernine girmesi, aile sisteminin organizasyon
esnekliqini test etmek icin en uygun d6nem olarak belirtilmektedir.

Aile

yaprsrmn ve fonksiyonlanrun degi§iminin gerekli olduqu bu donem, ebeveyn
cocuk iliskisinde, gencin aile sistemi disma crkrnasi ve yeniden girmesi gibi
degi~ikliklere izin verildiqi, eslerin orta ya§, evlilik ve meslek konularmda
yeniden dusunrneye ba~lad1g1 ve eslerin kendi ana babalarrrun bakirmru
ustlendiqi bir donemdir (Goldenberg ve Goldenberg, 1991 ).

Havighurst, gern;lik donerninde gencin qelisirnsel odevini, ana- babaya
baqrrnlrhktan srynlabilrne olarak tarumlarnaktadrr

Sagl1kl1

gencin

itiskilerini

yasantismda

onemli

yasarruru bir yetiskin

yeri

olarak

olan

kisilerle

surdurebiirnek

icin gerekli

baqrrnsrzhk ise,
zedelemeden
olan

becerileri

edinebilmesi ve kendini qerceklestirebilrnesi ile olusrnaktadrr (Atakan, 1987).

Genclik donerni, genc;lerin ebeveynleri tarafrndan stres dolu olarak
alquanrnaktad.r.

Gecas ve Pasley'nin

bir arastrrrnasinda,

babalar %64,

anneler % 62 oranla ana-babahqrn en zor donernini, cocuklan erqenliqe
gec;tiginde yasadiklanru
zorluqu

iki

temel

belirtmektedirler.

nedene

Anne

b~glar:naktadir.

babalar

alqiladrklan

Bunlar_gengl_~rin

bu

uzerindeki
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kontrollerinin azalrnasi ve genc;lerin ozqurluklerinin

artrnasi nedeniyle onlarm

temel guvenligi icin endise duymalandrr (Gaces ve Seff, 1990).

Eksi (1982),

gencin

ailesiyle

ili§kilerini

uc grupta

inceternistir

ilk

gruptaki qoruse gore; iliskiler, gencin bireyselliqini kazanmak icin ebeveyninin
otoritesine

baskaldrrrnasryla

eqemenliqinde
ve

toplumsal

baskaldrrmarun

surrnektedir.
otorite

baslayan

"yabancilasma"

duygusunun

1960'1ardaki genc;lik hareketleri, d6nemin politik

sembollerine

deqil

aslmda

bir uzantrst olarak qorulrnektedir.

ailenin

otoritesine

Genclik d6neminde,

ana

baba otoritesi yerini akran gruplanrnn otoritesine brrakrnaktacir. Tum gruo1a
bir lidere ihtiyac duyrnaktadirlar.
lider bulunmaktadir.

Ancak

Oysa ailede anne ve baba olmak uzere ·· ·

genc;lik d6neminde,

ana-babarun

yerine

lice'"

6zellikte akran bireyler gec;mektedir. Ailenin bu d6nemde saqlrkh fonksi
gosterebilmesi
korunrnas:

icin ana-baba arasmda guc;lu koalisyonun

ve devam

ettirilmesi

gerekmektedir.

bu donemce

Her acidan

de

hrzh qelise

· genc;lerin temel ihtiyac, ana-baba iliskisinde kararl1l191 gdzlemlemektir

(E .•

1982).

Bu

donernde

karsuanmasr, ebeveyn
sirurlarm

korunrnasr,

aile

yaprsuun

surekliliqi,

cocuklarin

olarak eslerin koalisyonda
cinsiyete

bagl,

cocuklara aktanlrnasryla saolanmaktadu

rollerle

olrnasi, kusaklar a-as,

iliskili

temel

iliskilerir:

cocukluktaki

fonksiyonla

(Eksi, 1982).

Aile ve gene; iliskilerim tarnmlayan ikinci qorus ise ge
aileyle

ihtiyacla

ili~ki bicimlerinin

devarm

donernince

seknde

oldug

yonundedir. Son g6ru§ ise, ilk g6ru§un aksine qenclerin aile ili§kr erinde anababaya yabancrlasrna yerine ana -babadan Iarkulasrna olduqu seklndedir.
qoruse gore genc;ler cift oryantasyonludur.

Bu

Sosyal yasamlanru dOzenlemede

ve qunluk yasarnda arkadaslanrun qoruslerini alir ve degerlerini benimserken;
gelecekteki

rollerini ve yasanti

altmda kalmaktadrrtar.

bicimlerini

sec;mede ana-babalanrun

etkisi

Bu noktada ailenin ortarrurun sorunsuz olrnasi genci

· olumlu benimsemeler yaprnasmda etkili olmaktadrr (Eksi, 1982).
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OZET

0NiVERSiTE OGRENCiLERiNDE SiGARA-ALKOL KULLANIMI
VE AiLE SORUNLARI iLE iLi$KiSi

Kolay Akfert, Serpil
Yuksek Lisans, Rehberlik ve Psikolojik Darusmalrk Anabilim Dali
Tez Darusrnaru: Doc;. Dr. Ebru CAKICI
T emmuz 2008, 122 sayfa

Bu arasnrrna
sorunlan

universite ogrencilerinin sigara-alkol kullarurnlan ile aile

arasmdaki

orneklemini

Yakm

ili~kiyi belirlemek
Doqu Oniversitesi

toplam 192 ogrenci olusturrnustur.
sosyodemografik

amaciyla
psikoloji

yaprlrrustrr
bolurnunde

Arastrrrnamn
ogrenim

qoren

Veri toplama araci olarak Ogrencilerin

ozellikleri ve sigara-alkol

kullarurnrna ili~kin verileri iceren

kisisel bilgi formu, 'Aile Yaprsiru Deqerlendirme Aracr' ( AYDA) ve 'Genc;lik
Donerninde Aile Sorunlanru Degerlendirme Olc;egi' (GDASDO) ku'larulrmstrr.
Veriler

SPSS paket

proqrarruyla

bilgisayarda

yuzdelik,

t-testi,

tek yonlu

varyans analizi kullarularak degerlendirilmi~tir.

Arastrrrna kapsarnmdakj genc;lerin yas ortalarnasi 22.38
76's1 kadmdir.

2.0 olup, %

Ogrenciler arasmda hayat boyu sigara deneme orarurun %

61.5 bulunmustur.

Ogrencilerin

arasinda denedigi ve
Ogrencilerin

.±

%54.3'un

sigaray,

ilk kez 16-19

yaslan

% 40. ?'sinin merak nedeniyle denediqi saptanrrustrr.

hayat boyu alkol deneme orarurn % 70.8 bulunrnustur

Alkol

icrneyi deneyenlerin % 53'un 14-17 yaslan arasinda ilk kez alkol denedigi ve
% 47.4'unun en onemli alkol alma nedeninin eglenmek olduqu saptanrrustrr.

JV

Sigara

deneyen

ogrencilerin

denemeyen

ogrencilere

gore

aile

ortamlannda AYDA' ya gore 'iletisirn', 'birlik', 'yonetirn', 'yetkinlik' ve 'duygusal
baqlarn' boyutlarrru daha dusuk alqrladiklan, ayru zamanda aile ortamlannda
GDASDO'ne gore 'otoriter baskrci tuturn', 'iliskilerde duyarsizhk ve tutarsrzlrk'
ile 'ana-baba iliskilerinde uyurnsuzluqun' daha yuksek olduqu saptanrrusur.

Alkol

deneyen

ogrencilerin

denemeyen

ogrencilere

gore

aile

ortamlannda GDASDO'ne gore daha fazla "otoriter baskrci tutum", "ana-baba
ili$kilerinde

uyumsuzluk",

"iliskilerde

simrsrzhk

ve

istismar"

olcuqu

saptanrmstrr

Bu sonuclar sigara ve alkol ile ilgili onlerne calismalanrun

Oniversite

yillannda da surdurulmesinin ve gerek onlerne, gerek tedavi asarnasrnda aile
etkisinin goz onune almmasrrun onemini qosterrnektedir

Anahtar kelimeler: Oniversite ogrencileri, sigara-alkol kullarurru, aile,
aile sorunlan

V

SUMMARY

THE RELATIONSHIP OF CIGARETTE-ALCOHOL AND FAMILY
PROBLEMS AMONG UNiVERSITY STUDENTS

Kolay Akfert, Serpil
Master of Arts, Psychological Counselling and Guidance
Thesis Advisor: Assoc. Prof. Ebru CAKICI
July 2008, 122 pages

The aim of this study is to show the relationship between cigarette and
alcohol use and family problems among university students. The sample of
the study is formed by total of 192 students from Near East University
Psychology Department. To collect data we used a questionnaire form asking
questions about sociodemographic

features and cigarette and alcohol use of

the students, and 'Family Structure Assessment Device' (FSAD) and 'Scale
for Measuring Family Problems During Adolescence'

(SMFPDA). Analysis of

the data is made by using frequencies, Student's t-test, one way ANOVA

by

SPSS program

The mean age of the sample was 22.38±. 2.0 and 76% were female.
The lifetime prevalence of smoking at least once was 61.5%. 54.3% of the
students tried cigarette for the first time when they were 16-19 years old and
40. 7% tried because of curiosity. The lifetime prevalence

of alcohol

use

among the students was 70.8%. 53% used alcohol for the first time when they
were 14-17 years old, and for 47.4% the most important reason for taking
alcohol was to have fun.

VI

Students who used cigarette perceived the 'communication',

'unity',

'perfection' and 'emotional' dimensions of their families according to FSAD
worse than the students who did not use_ Also according to SMFPDA
'authoritarian attitudes', 'insensitivity and inconsistency

in relations',

and

'inharmoniousness in parental relations' were found significantly higher.

It

was

found

that

there

were

more

'authoritarian

attitudes',

'inharmoniousness in parental relations', and 'loose boundaries and abuse in
relations' according to SMFPDA among students who tried alcohol than who
did not.

The results of our study emphasizes

that prevention studies

for

cigarette and alcohol use should be continued also during the university
education and the effect of family should be taken into consideration both in
prevention and treatment.

Keywords: University students, cigarette-alcohol use, family, family problems
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BOLOM I
1. GiRi~

1.1.

insan uyaranlar dunyasi

icinde nefes almaya basladikca

etkilesim icine girerek varolusunu
sureci

icinde

psikolojik

PROBLEM

qerceklestirmeye

biyolojik

gereksinimleri

temelinde

sosyal

gereksinimler

eklenmektedir.

ve

gereksinimlerinin

calisrr.

suren

cevresiyle

Bireyin qelisirn

yasarmna
lnsarun

giderek

bu

temel

kar§tland1g1 ilk yap, "aile"dir.

Aile " kan bagl1l1g1, evlilik ve diger yasal yollardan aralarrnda akrabahk
iliskisi bulunan ve c;ogunlukla ayrn evde yasayan fertlerden olusan, fertlerinin
cinsel, psikolojik,

sosyal,

kulturel

ve ekonomik

ihtiyaclanrun

kar§1land1g1,

fertlerin topluma uyum ve katrhmlanrun sagland1g1 ve duzenlendiqi temel bir
toplumsal birim" olarak tarurnlanrnaktadrr (Devlet Planlama Teskilatr, 1989).

Yalmzca bu tarurndan yola 91k1ld1ginda bile, insan yasarnmda ailenin
yeri ve 6neminin ne denli buyuk oldugu qorulmektedir.

Buyurnenin en hrzl: olduqu yasarrun ilk yrllanru aile icinde qecrren birey,
tum yasarm

boyunca

da ailesiyle

ili!;,kilerini ve baglanni

surdurrnektedir

Dolayrsryla aile yasarrundaki ili§ki bicirnleri, toplumdaki diger bireylerle kurulan
ilisk: bicimlerini de belirleyici rol ovnarnaktadrr (Yavuzer, 1996).

Bireyin
iliskilerinin

oncelikle

yakrn cevresindeki

temeli olan psiko-sosyal

sonra tum insanlarla

ve kisilik geli§imi,

bireyleri ile etkilesirn icinde saqlanrnaktadrr.

kurduqu

buyuk olcude

Ailede farkh yas gruplannda

aile
ve

2

farkh roller ustlenen. ayru evi paylasarak bir aile unitesi veya sitemi olusturan
bireyler soz konusudur (Yavuzer, 1996).

Aile

cocuqun

sagl1kl1

korunrnasinda,

topluma

ustlenmektedir.

Ayru

bir

sekilde

kabul edilmesinde
zamanda

aile,

egitilmesinde,

geli§mesinde,

cok kritik ve onernli bir qorev

yasarn

donqusunde

bireyler

arasi

etkile§imlerin ya§and1g1 bir dinamiktir. Bu nedenle bir diger acidan aile, eek
cesitli

nedenlere

doyumsuzluklann

baqh

olarak

sorunlann,

yat1§malann,

ya§and1g1 bir ortama oonosecumektedir

huzursuzluk

ve

(Karg, ve Akman,

2006).
Goleman'a
tepkilerinin,
ouzternoir

( 1997) gore aile, bireylerin

duygu

ve dusunceleri

ifade

cz-oeqerlerinin,

etme

ilk duygusal

biyimlerinin

olustuqu

bir

Bu baglamda anne-baba, c;ocuklann duygusal geli§iminde 6nemli

bir model alma islevi ustlenmektedirler.

Aile sisteminin

icerisinde evlilik ve

anne-baba cocuk ili§kileri alt sistemleri otusturmaktadrr

Aile sisteminin yaprstru ve aile ici iliskileri inceleyen bilim adamlan uzun
ylllardan

beri evlilik ili§kisinde

ya da anne -baba ve cocuklar

arasindaki

iliskilerde yasanan sorunlann. cocuklarm ve genc;lerin yasamlarrru doqrudan
olumsuz bir sekilde etkiledigi ve hatta cocuklarda ve qanclerde, kayg1, ofke,
salduqanlrk,

uyum ve davrarus

bozukluklan,

psikoaktif

madde

kullarunu,

dusuk akademik basan gibi degi§kenlerle ili~kili olduqu yonunde qorus birligi
icindedirler (Fincham, 1998'den akt. Karg, ve Akman, 2006).

insanlar

doqumdan

gec;erler. Bu conernlerden
donemidir.
bedenine

olurne

en sorunlu

Genc;lik dbneminde
uyum saqlarnakta,

girmektedir.

kadar

birey

pek eek qelisirn

dbnemlerinden

olam ve en zor atlatuaru genc;lik
bir yandan

deqisim

icersinde

olan

bir yandan da tarkn sosyal etkilesimler

icme

Kendi ki§iligini ortaya koymaya cahsan gene; bu donern de bir

takirn catisrnalar yasar. Bu cansmalar hem kendi icinde hem de bulundugu
cevre icindedir. Bunlara ek olarak gene; gelecek kayqrsrm da ayru dbnemde
ya§amaktad1r.
getirmektedir.

Butun

bu

etmenler

Ki§ilik yaprsina

birtakirn

sorunlan

da

beraberinde

bagl1 olarak gene; ya bu sorunlara

qsrcekci
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cozurnler
cesitli

arar, ya da onlardan

yollan

maddelerin

vardir.

Bunlardan

kullarurrudrr

kacrna

yoluna

gider.

biri de baqrrnhlrk

(Yavuzer,

Sorunlardan

yaprci

sigara

1996; Karg, ve Akman,

2006).

kacrnamn
ve alkol

gibi

Orqun bir egitim kurumu icinde yer alan universite genc;:ligi; okul d1~1
genc;:ligi olusturanlara,

cahsan genc;lere ve koydeki qenclere gore genc;ligin

kolay ulasilabilir bir kesimini olusturrnaktadir.
alan ve bireylerin

Egitim sisteminin en ustunde yer

topluma yararh olmak icin hazrrlandrklan

universiteler,

ulkenin gelecegi icin onernli kururnlardrr. Ancak universite ogrencisi olmak,
genelde ulkernizde ve diger uikelerde kayq: ve stres uretecek bir ortam niteligi
tasirnaktadrr.
degi~en

Hatta ulkernizdeki

toplumumuzda

genc;:liginin;

kimlik

gereksinimlerini
literaturde

gern;ler, sosyal ve kulturel bakrrndan hizla

biraz

kazamrm,

daha

fazla

yeterlilik

zorlanrnaktadrrlar.

duygulan,

sevme

Oniversite
ve

sevilme

cesitli deqisimler nedeniyle tam olarak cozumleyernedikleri

yer alrnaktadir

(Akkoyun

ve Dokrnen,

1989; Masrabacr,

1989;

Ozquven, 1989; Yesilyaprak, 1986; Sala, 1997).

Kimlik qelisiminde onemli bir yeri olan universite yasantisi icinde birey,
bir yandan kim olduqunu, yasarndaki arnaclanru belirleyerek bireysetlesrneye;
bir yandan da toplumsal yerini, rnesleqe ait arnaclanru, yasam felsefesini,
cinsel

kimligini

yerine

oturtmaya

cahsmaktadir.

Bu surec

icinde

bireyin

ailesine olan bagl1l1g1 da azalrnaktadrr. Genclik ve yetiskinlik arasrnda yer alan
bu donernde,

kimlik

kavrarruyla

ilgili sorunlann

beklenmektedir

(Guven, 1989; Ozquven, 1989).

cozulerek

tarnarnlanmas:

Kimlik geli~imi icinde meslek secirninin onernli bir yeri olmakla birlikte
ulkerniz

kosullan

nedeniyle

bu

grup,

kararlastrrrnarrus oldugu icin ya ebeveynlerinin

hangi

alanda

okuyacaqrm

isteklerini qoz onune alarak

tercih yapmakta, ya da puan srralarnasma gore bir bolume yerlesmektedir.
Meslek egitiminin
sevrnedipini

2. ya da 3. yilmda olrnasma raqrnen, okuduqu bolurnu

belirten 6grencilerin

Guven, 1989).

oldugu qorutrnektedir

(Beyazyurek,

1989;
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Bireyin kimlik qelisirnin' tarnarnlarnas:
olrnasi

gerekmektedir.

Toplumumuzdaki

icin, baqrmsrzhqtm

bag1ml1

ebeveyn

kazanrrus

iliskisi,

bireyin

bag1ms1z alma cabalanru zorlasttrrnakta ve ebeveynle arasmda catrsrnalara
neden olmaktadrr. Hatta ebeveyni otoriter, baskrci, hosqorusuz olan genc;lerin
dusrnanlik

duygulan,

Toplumumuzda
kabul

yetersizlik

ve

siddet

egilimleri

de

artrnaktadrr.

bir meslek sahibi olan bireyler bile, ailelerine oaqrrnsrzhklanru

ettirmekte

ustesinden

saldrrqanlrk

zorlanmaktadtrlar.

gelerek
duygulan

Ashnda

bireysellesmeye
da yasarnaktadrr.

gene;,

cahsrrken

ic; ve di§

kendi

icinde

baskrlarrn
quvensizlik,

Yeni bir sosyal cevreye giren, yeni

arkadaslar edinme ve kabul g6rme cabalan icindeki gencin ya§ad191 duygular,
onun bu ortama uyum saqlarnasiru da guc;le§tirmektedir. Genc;lerin bazilan bu
sorunlarla

saqlikh

olarak

bas

edebilirken,

bazrlanrun

yalruzhq.

bazrlanrun ise meydan okuyarak ve riskli davraruslar sergileyerek
ortaya koymaya c;all§t1g1 qorulrnektedir

(Baykara,

sec;tigi
kimligini

1989; Beyazyurek,

1989·

Guven, 1989; Ozer, 1989). Bu srrada cinsel kimligini bulma, kars: cinsle
iletisirn kurma ve kendini bu alanda kabul ettirme cabalan

suren bireyin

ya§ad1g1 degi§imler nedeniyle kayg,, huzursuzluk, gerginlik duygular, da artis
gdstermektedir.

Gencler,

guvenmedigini,

ailelerinin

sayg,

cuyrnadrqmr,

kendi kendilerine karar vermelerine engel olduklann, ve asm

koruyucu

tutum sergilediklerini;

beraber

yoqun

belirtrnislerdir.

kendilerine

anksiyete,

bu nedenlerle

gerginlik,

de engellenme

mutsuzluk

ve

ofke

duygusuyla
yasadrklanru

Sorunlar karsrsmda bas etme guc;lugu ceken genc;lerin alkol

sigara, esrar gibi yollara basvurduklanm

qosteren cahsrnalar butunmaktadrr .

( lmamoqlu ve Gultekin, 1993; Yesilyaprak, 1986).

Ailenin, genc;lerin yasarrundaki qelisirnsel islevinin onerni nedeniyle, bu
arastirrnarun problemini, universite 6grencilerinin sigara-alkol kuilarurm ve aile
sorunlan ile iliskisi olusturrnaktadrr.
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1.2.ARA~TIRMANIN

Oniversite

6grencilerinin

sigara-alkol

AMACI:

kullanma

davraruslan

ile aile

sorunlanru alqrlarnalan arasmdaki iliskinin belirlenmesi bu arasurrnarun temel
arnacrru olusturmaktadir.

Bu arnacla a§ag1daki sorulara yarut aranrmstrr.

1. Oniversite ogrencilerinin sigara- alkol kullanma durumlan nasrldrr?
2. Oniversite

6grencilerinin

sigara-alkol

kullarumlan

ile aile sorunlan

arasrnda iliski var rmdir?
3. Oniversite 6grencilerinin sigara-alkol kullarurnlan ile aile sorunlarmdan
etkilenme duzeyleri arasinda iliski var rmdir?

1.3. ARA~TIRMANIN

ONEMi

Sanayrlesme ve teknolojideki ruzh degi§melerle bilgi 9ag1ni yakalamaya
calisan ve bzellikle bu 9ag1 yasayan toplumlarda, qencter arasmdaki sigaraalkol kullarurrunm yayg,n hale geldigi qozlenmektedir

Bu sebeple toplumun

temel yap, birimi olan aileye yonelik koruyucu ve bnleyici egitim hizmetlerinin
planlanmas,

ve qerceklestinlmesinde,

ailenin icsel psikolojik sureclerine

ve

bireylere iliskin bilgi birikimine gereksinim duyulmaktadir.

Sorunun niteligi ne olursa olsun cozurnu sorunun kaynaqma inmektir.
Son yrltardaki anlayrsa gore sorunun kaynaklanndan

biride aile ve ailede

yasanan bozuk ilisk: bicirnleridir.

Arastrrrna sonucunda elde edilen bulgular, universite 6grencilerinin aile
ile ilgili problem alanlanru belirlemeyi ve bu alanlann, ogrencilerin sigara-alkol
kullanmalanna

olan etkisini ortaya koymay, saqlayacaktrr

Bu sonuclar

doqrultusunda

qenclerin

aile sorunlarmm

alkol -sigara

kullarurru ile nasrl bir iliski icinde olduqu tespit edilip, risk grubu olusturan

6

qenclere

bu konuda yardrm ve rehberlik

yapabilme olanaqi taruyacaktrr.
edilen bulgulann
yapacaklan

Psikolojik

Bu nedenle bu arastirrna sonucunda

genc;lerin ana babalanrnn

yardrrnda

umulmaktadrr.

etmeyi daha bilincli bir bicirnde

daha

Aynca

Darusrnanhk

ve 6gretmenlerinin,

bilincli hale gelmelerine

arasnrrna

bulgulanndan,

Servislerindeki

elde

genc;lere

irnkan saqlayacaq:

okullarda

Rehberlik

darusrna hizmetlerinde

ve

kullarulrnak

uzere faydalarnlabilir. Arasnrrna, Turkiye ve KKTC'de sigara-alkol kullarurru ve
aile ile ilgili yapilan

calisrnalar

icin de 6nemli

bir veri kaynaqi

niteligi

tasrrnaktadrr

1.4.

1. Arastirrnaya

ARA~TIRMANIN SAYILTILARI

katilan 6grenciler veri toplama arnacryla uygulanan

olcrne

araclarmdaki sorulara yansrz ve samimi yarut vermisierdir.
2

Arasnrrnada

kullarulan

olcrne araclan,

arastrrrnamn

arnacma

yonelik

veriler toplama bakrrrundan uygundur.

1.5.ARA~TIRMANIN SINIRLILIKLARI

1. Bu arastrrrna 17 Mart- 29 Mart 2008 tarihleri arasrnda Yakm Doqu
Oniversitesi Fen Edebiyat Fakultesi Psikoloji Bolurnune devam eden
ogrencilerden elde edilen veriler ile srrurhdrr
2. Arastrrma 2007-2008 6gretim yilma ili§kin bulgularla srrurhdrr.
3. Arasnrrna,

6grencilerin

aile yapilanru

ve aile sorunlanru

belirleyen

olcrne araclannda belirlenrnis olan sorular cercevesinde srrurlrdrr.
4. Arastrrrna icin yapilan literatur taramasi
verilerle srrurhdrr.

1980-2007 yillan arasmdaki
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1.6. TANIMLAR

Bu arastrrrnada yer alan kavramlar a~ag1da tarurnlandiklan anlamlarda
kullamlrrusnr.
Aile:

Aile,

kan bag,,

evlilik

ve diger

yasal

yollardan,

aralannda

akrabalik iliskisi bulunan ve c;ogunlukla ayru evde yasayan bireylerden olusan:
bireyin,

cinsel,

psikolojik,

sosyal

ve ekonomik

ihtiyaclarrrun

karstlandrq:

topluma uyum ve katrhrmmn sagland1g1 ve duzenlendiqi temel bir toplumsal
birimdir (DPT, 1989).

Aile Sorunlan:

Aile ici etkilesirnin bozuk olduqu alanlan belirtmektedir.

Genclik Donerni Aile Sorunlariru Degerlendirme Olceqi'nde (GDASDO) ve Aile
Yaprsrm Deqerlendirrne Aracrnda ( AYDA) var olan alt boyutlardaki maddeleri
ifade etmektedir.

Alkol Kullarurm: Bu arasnrrnaya katllan bgrencilerin hayat boyu, son
12 ay ve son 30 gun boyunca kac kez alkollu bir icecek kullandrklanru ve kac
kez sarhos olduklanru belirtmektedir.

Fonksiyonel Aile: lslevlerini beklenen duzeyde yerine getiren ailedir
(Bulut, 1990).

Fonksiyonel Olmayan Aile: Aile ic;i etkilesirnin bozuk olrnasi nedeni ile
islevlerini yerine getiremeyen ailedir ( Bulut, 1990).

Genclik: Ergenligide kapsayan ve Ost yas smmrun qenis oldugu bir
c;agdir (Kulaksizoqlu, 2006).

Sigara Kullarurm:

Bu arastrrrnaya katilan 6grencilerin hayat boyu, son

12 ay ve son 30 gun boyunca kac kez sigara kullandrklanrn belirtmektedir.
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1.7. KISAL TMALAR

Akt

: Aktaran

AYDA

: Aile Yaprsrru Degerlendirme Araci

DPT

Devlet Planlama Te§kilat,

ESP AD

Alkol ve Diqer Maddelerle ilgili Avrupa Okullannda Anket
Projesi

GDASDO

Genclik Oonerni Aile Sorunlanru Deqertendirrne Olc;egi

K.K.T.C

Kuzey Kibrrs Turk Cumhuriyeti

55

Sayfa sayisi

UNESCO

UNFPA

: Birlesmis Milletler Egitim, Bilim ve Kultur Kurumu

Birlesrnis Milletler Nufus Fonu
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BOLOM II
2. KURAMSAL VE KAVRAMSAL CERCEVE

2.1 AiLE:

2.1.1.Aile Kavrammm Tammi:

insanlan diger canlilardan ayrran en onemli ozellik; sosyallesrnesine
yarorm eden, iliskileri ya~ad1g1 ve bilgileri ogrendigi
doqmasrdrr. Cunku insanlar, temel ihtiyaclanrnn
ailesi icinde karsilarlar.

"aile" kurumu

buyuk bir bolurnunu

icinde
kendi

Bu sebeple "aile kavrarru", diger canhlann tersine

insan icin ayn bir onern tasrmaktadrr (Nazh, 2001; Tmaz, 1997).

Aile birimindeki

uye sayisi

kac ve ne turden

olursa

olsun

(yani

cocuksuz, tek ebeveynli, cekirdek, geni§, hie; evlenmernis vs. aile bicirnleri
oldugu gibi) buqun aile kavrarru 90k cesith birlesimleri, yakrn ve etkili iliskilerin
kal1c1l1g1 olcusune

bagl1 olarak icine alrnaktadrr.

Yoksa sozcuk

ne kadar

sikhkla kullaruhrsa kullarulsm, aile olgusunun tarnrru konusunda, ne sokaktaki
insanlar ne de aile ile ilgili akademik veya mesleki olarak ilgilenenler arasrnda
oorus birligi ummak akrlci degildir. Ayru zamanda tipoloji olcutleri de son
derece

cesitlidir.

iliskilerine,

Orneqin:

fonksiyonlanna

aileleri

buyukluklerine,

vs. gore srruflandrrrnak

evlilik

baqlanna,

gu9

ve bunlara gore aileyi

tarurnlarnak en yayqrn olanlardandir (Gulerce, 1996).

Devlet Planlama Teskilan Turk Aile Yapis: Ozel lhtisas Komisyonu
tarafrndan verilen tarurna gore aile; kan bag1, evlilik ve diger yasal yollardan,
aralannda

akrabalik

iliskisi

bulunan

ve coqunlukta

ayru evde

yasayan

bireylerden olusan: bireyin, cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaclanrun
kar~1land1g1 topluma uyum ve kanlrrmrun sagland1g1 ve duzenlendiqi temel bir
toplumsal birimdir (DPT, 1989).
Degi§ik perspektifler
"bicirnsel

1§1ginda incelenen

aiie kavrarruru sosyologlar,

birlesrne ve bilincli toplu ilgiden 90k uyeleri

arasrnda

duygular
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uzerine

kurulrnus

yakin

iliskilerin

tarurnlarnaktadir. Antropologlar

bulunduqu

temel

gruplar"

olarak

ise aileleri daha cok, insan irkmm urediqi ve

geli§tigi yapilar olarak degerlendirmektedir

(Miller ve Miller, 1980).

Sistem perspektifine gore ise aile; bir qecrnisi paylasan, duygusal bag,
olan, bireysel aile uyelerinin ve ailenin butunun ihtiyaclanru karsrlarnak icin
stratejiler

planlayan

bireylerden

olusrnus

karrnasik

belirleyen

ozelliklerin

bir

yap,

olarak

aile

sistemi

tarumlanmaktadrr (Ozquven, 2000))

2.1.2 Aile Sistemi

Gene!

olarak

tamrnlanmasi

bir

sistemi

ve bir ozelligin

islevinin

acrklanrnasr,

aileyi

anlamak icin gereklidir. Ailenin bir sistem olarak incelenmesi
biyolog

Ludwig

dayanmaktadir.

von

Bertalanffy'nin

Bertalanffy'e

gore

sistem

uzerine

insan

sistem

olarak

1940'11 yillarda

yapt1g1

yasanusmda

icin

da

calismalara
trpk:

msan

orqanizrnasmda oldugu gibi birbirinden baqrmstz parcalar, surekli ve karsrlrkl:
olarak birbirleriyle etkile§mekte ve bir butunu olusturrnaktadrrlar

(Nazi 1, 2001;

Ozquven, 2000).

Sistem teorisi donqusel

nedensellik

ilkesine dayanrnaktadrr.

uyesinin davrarusi tum aileyi etkilemektedir.

Buna ek olarak, sistem teorisi,

bireylerden ziyade fonksiyonlar uzerine odaklanmaktaorr
bireyler aile etkilesim kallplanyla
donqusunun

Bu acidan problemli

anlasrlmaktadrr (Nystul, 1993). Aile yasarn

bir bolurnundeki zorunlu degi§iklik aile icinde yogun (siddetlr)

stres yaratabildiqi gibi catismaya da neden olabilmektedir.
semptomlan uzuntulu bir olayda ortaya cikabilrnektedir.
semptomlan

Bir aile

fonksiyonelsizliqm

Bazen ailenin

Bir baska degi§le, aile

bir gostergesidir ve strese neden olmaktadir

(Nazi 1, 2001; Ozquven, 2000).

Aldous,
saqlayan

geli§imsel

kavramlan

perspektifte

tarumlarrustrr.

ailenin
Bu

sistem

kavramlar,

olarak
baqhlrk,

anlasrlrnasrru
secici

sirur
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korurnasi, degi§ime uyum yetenegi ve qorev basansi'drr

(Hill ve Mattessich,

1987).

2.1.3 Aile Sisteminin Temel Ozellikleri

1. Sirki..iler Nedensellik:

Aile sistemi, bir uyedeki degi~imden diger uyelerinde
grupta bireylerin birbirleriyle

etkilendiqi

olan iliskileri ile tarurnlanmaktadrr.

bir

Bir uyerun

davrarusmdaki deqisiklik diger uyeleri de etkilemektedir (Levi, 1986).

2. Organizasyon:

Aile sistemini meydana getiren bireylerin ve bireyler arasindaki
baglarin1n diger bir degi§le ailedeki alt sistemlerin
tammlanrnaktadrr.

bir arada bulunmasryla

Eger sistem birbiriyle ili§ki kuran birimlerden olusrnus ise.

sistemin bu iliskiler etrafmda organize olduqu belirtilmektedir.
Oyeleri arasrndaki

iliski

etkilesirnler.

onceden

tahmin edilebilir

Aynca sistemin
sekilde organize

edilmektedir (Goldenberg ve Goldenberg, 1991 ).

Ackerman
deqerlendirilrnesi

ve

Bell

( 1980),

ergenlikte

problemlerin

ile baqlantil: olarak ailedeki yak1nl1g1 incelernisler ve ailenin

psikolojik bir grup olduqu konusunda birlesrnislerdir.
aile uclu denge

yasanan

uzerinde

organize

olrnustur.

cocuklardan olusrnaktadir (Akt, T1naz, 1997).

Ackerman'a

Bu denge

anne,

gore ideal
baba

ve
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3. Butunluk:

Aile bireyleri arasmdaki duygusal bag1 anlatir. Aile butunluqunun dart
derecesi vardir. Bunlar; kopuk, ayrr, bag!,, i9 icedir. Her iki ucta yer alan
ailelerin (kopuk-ic ice) duygusal acrdan olumsuz bir etkilesirn icinde olduktan
kabul edilmektedir. Aile butunluqu kopuk olan ailelerde bireyler birbirlerinden
habersizdirler ve aralannda duygusal bir etkilesirn bulunrnarnaktadrr. Aile
butunluqu ic; i9e olan ailelerde ise bireylerin ihtiyaclan, beklentileri goz arc:
edilrnistir

Bu ailelerde onernli olan bir butun olarak ailedir Aile butunluou

acrsmdan ayn ve bagll ozellik qosteren ailelerde ise, bireysellik de qoz onune
alimr.

Kararlara

varrhrken ailenin

ve aile

bireylerinin

ihtiyaclanrun

ve

beklentilerinin esit olcude, birbirlerine olumsuz yonde etki etmeyecek bicirnde
karsrlanrnasma dikkat edilir (Nazh, 2001; Ozquven, 2000).

4. Denge:

Aile

sisteminde

denge;

farkh

durum

ve

konulardaki

deqisrney:

dengelemek arnacryla sergilenen davraruslar ve sistemin denge durumunu
sabitlemek uzere yapilan davraruslar olarak degerlendirilmektedir.

Ailede

hastalrq:

denge

veya

sorunu

mekaruzmalanrun

tarurnlanrms

c;al1§t1gin1n

bir

bireyin

bir gostergesidir.

ortaya
Aile

crkrnasi

icinde

bir

bireyde

gozlenen semptom, her zaman ailenin uyelerinin geli~imsel ihtiyaclanru
karsilayacak degi§ikliklere yol acrnarnaktadrr Ailedeki denge mekanizmalan
uyeler arasmdaki sagllks,z ili§kilerin seyrini korumaya yoneliktir (Goldenberg
ve Goldenberg, 1991 ).

5. Geribildirim:

Bir sistemin temel fonksiyonu,

icsel ortamdaki dengeyi koruyarak,

devarnhhqi saqlarnak ya da deqisirne uyum saqlayarak yeni bir denge ortarru
olusturrnaktrr Bu temel fonksiyonu da geribildirim surecleri yardrrruyla yerine
getirmektedir. Aile i_li~kiler c3QJ bulunan bir sistemdir. Bir aile sisteminin uyeleri
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arasindaki iletisirn, bilginin aktanlrnasi ve anlamm iletilmesi yoluyla degi~en
sartlara

uyum saqlamaktadir

sisteminin

(Vetere

ve Gale;

drsrndan gelen istekler ve sistemin

1987).

Geribildirim,

icsel ihtiyaclan

aile

arasmdaki

dengeyi surdurrnek arnacryla uyelerin birbiriyle ve c;evreyle iletisirn kurrnasiru
saqlarnaktadir (T1naz, 1997).

Aile uyelerinden veya ana-baba, kardesler turundeki alt sistemlerden
gelen

geribildirimler

sistemin

"icset

srrurlanru

bulunmaktadrr.

geribildirim"

olarak

asarak d1~ cevreden

Her iki durumda

uyeleri davraruslanm

tamrnlanrnaktadrr.

Ailede

gelen "drssa] geribildirimler''

da, gelen geri bildirimler

surdurrnekte ya da deqistirrnektedirler

sayesinde

de
aile

(Miller ve Miller,

1980). Sistemin isleyisini ve kar~ll1kl1 eylernseluqe dayanan geribildirim sureci
ikiye aynlmaktadrr.

Birincisi

"olumlu

geribildirim"dir.

Olumlu

geribildirim

degi~meden aym sekilde islernesiru saqlarnaktaoir.

aile sisteminin

Bu geribildirim aile icinde

kabul gormektedir. Cunku bu bildirim, sistemin isleyisini bozmamak icin ayru
durumun devam ettirilmesine yol acrnaktadrr. Bu bildirim, sistemdeki kontrolu
azaltrp, bozuk ili§kilerin korunrnasma ve surrnesine neden olarak aileyi yrkrma
ybnlendirebilmektedir

(Goldenberg

ve Goldenberg,

1991; Miller ve Miller,

1980).

ikincisi
sisteminde

ise

"olumsuz

gelecekte

olacak

geribildirim"dir.
crktuan

ctktilann girdi olarak degerlendirilmesidir.

Olumsuz

degi~tirmek

geribildirim,

ic;in onceki

aile

ve sirndik:

Aile sistemine zarar veren crktilann

ortadan kaldmlmasi icm verilmektedir. Krsa sureyle aile sistemindeki dengeyi
bozarak aile de degi~im saqlarnaktadrr

Uzun vadede aile sisteminde iliskilen

duzeltict ve qelistirici etkisi bulunrnaktadrr (Goldenberg ve Goldenberg,
Miller ve Miller, 1980).

1991;
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6. Bilgi:

Bilgi, aile sistemi icinde emir, karrnasrklrk ve bicirnsel yonlendirrne
anlamlannda

kullarulrnaktadrr.

Sistem

yapis:

icinde

bilgi

iletimi,

sistemi

olusturan Oyelerin iliskileri ve aile kurallan etrafmda anlam kazanrnaktadrr.
Aile sistemi icmdeki ili§ki bicirnleri, bilginin nasrl al1nd1g1, yorumlandrqi
iletildigiyle tarurnlanmaktadrr

ve

Bu bilgi islerne surecinde, ailenin iletisim bicimi,

sistemin islevseltiqini belirleyici onemli bir unsur olmaktadrr (Miller ve Miller,
1980)

Bateson, aile sistemlerinde

"bir farkl1l1g1n baska bir farkl1l1g1 yaratnq:"

tezini savunrnaktadrr. Dolayrsryla bir jest, mimik ya da gOIOmseme ile giren
yeni bilgiler cevresel girdilerin farkhhqma isaret ederek aile sisteminde
olan durumu degi§tirebilmektedir

var

(Goldenberg ve Goldenberg, 1991 ).

7. Kurallar:

Aile
davrarus

kurallar

taratmdan

bicirnlerini

denmektedir.

yonetuen

belirleyen

Aile kurallan

bir sistemdir.

yonetsel

toplum

Ailedeki

bireylerin

"aile

kurallan"

prensiplere

icindeki

normlar

gibi islernektedir.

Bu

kurallar, sisteme dahil olan Oyelerin rolleri ve faaliyetleri hakkinda aile icinde
bazi beklentilerin

olusrnasrru saglayarak

Boylece

kurallar

aileler,

cevresinde

ailedeki iletisirni duzenlernektedir

temellenen

tarkh

yasarn

bicirnleri

qelistirrnektedir (Goldenberg ve Goldenberg, 1991 ).
Jackson'un
bicrmlermin
durumda
once

birbirleriyle

prensibi,
iliski

repertuarlanndaki

al1§k1n

birbirleriyle

aynlik

bu

olduklan
sekilde

aile

kurduqunu

Oyelerinin

belirtmektedir.

tom davraruslan

belirli
iliskiye

davrarus

tekrarlanan

g6zden

kaliplanyla

gec;;mektedirler.

davrarus

Oyeler

belli

bir

gec;;irmektense daha
hareket

Eger,

evde

etmekte

ve

coquntukla

konusulmarrus ve farkmda olunmayan kurallar anlasilrnaya baslarursa, o aile
icin ili§ki tarurm ortaya cikrnaktadrr.
olcude

degi§ime firsat

taruyip

Kurallar,

aile sistemi

dOzeni saqlamaktadir.

islevsel olduqu

Ailedeki

tarumlayrci
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kurallar,

davrarus

bicirnlerinin

degi§imini

tarumlarken,

uyelere neyin yapilrp neyin yaprlmayacaqnu

emredici

sbylemektedir

kurallar,

(Goldenberg

ve

Goldenberg, 1991 ).

lslevsel bir ailede kurallar acik olmahdrr. Esler: davrarus, iletisim ve
tavrr kurallari acrsindan kendi aileleri arasrndaki farkhhklar: kabul etmelidirler.
Cunku

cocuklarrn

harcanacaqma

nasrl

yetistirileceqinden,

maddi

kazancm

nasil

kadar bircok konuda her ailenin farkh kurallan bulunmaktadir

(Ozquvsn, 2000; Ozquven, 2001 ). lslevsel olmayan ailelerin, islevsel olmayan
kurallara

sahip

olqunlasmayi

olduqunu

savunan

Satir,

bu tor ailelerde

engelleyen ustu ortulu kurallann bulundupunu

ortaya cikanlarak

aile fonksiyonlanrun

duzeltilmesmm

qelisrney,

ve

ve bu kurallann

rnurnkun olacaciru

belirtmektedir (Goldenberg ve Goldenberg, 1991 ).

8. s,mrlar:

Srrur, sistemin cercevesidir. Aile sisteminde uyeleri bir arada tutma, di§
gerginliklerden

koruma, madde-enerji-bilgi

sahiptir. Srrurlar ayrn zamanda sistemin
aynlrnasrm saqlarnaktadrr
bilgilerin

akrsrm saqtarna turunde islevlere
kendi bilesenlerinin

de birbirinden

Temel qorevi, sisteme cevreden alman nesne ve

kabul veya reddedilmesini

saqlarnaktrr.

(Miller

ve Miller,

1980;

Veltere ve Gale, 1987). Srrurlar ailedeki bireylerin konum, fikir ve degerleri
elde

etmelerini

duzenleyen

fiziksel

ve

psikolojik

limitler

olarak

dusunulrnektedir. Aile sisteminde, bireyler arasrndaki iliskiler: duzenleyen icsel
sirurlann yarunda, sistemin di§ c;evreyle iliskilerin: duzenleyen drssal stmrlarda
bulunrnaktadrr.

01!?

sistemlerle,

aile sistemini ayrran bir zar olan bu srrurm

bicimi, icindeki birimlerin ayn ya da birlesik, drs sistemlerden tamamen kopuk
ya da gec;irgen olup olmadrqrm da belirlemektedir.

Cok gec;irgen strurlara

sahip aileler sistem butunlugunu kaybederken, hie gec_;;irgen olmayan srrurlara
sahip aileler di§ sistemlerden izole olrnaktadir (Miller ve Miller, 1980).
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9. A<;1k ve Kapall Sistemler:

Madde-enerji-bilgi

bazrnda girdisi olup bunu 9evreye <;:ikti olarak veren

aile sistemleri "acik", dis sistemle baqlantistru kesmis kendi sirurlan icersinde
kalan, organize
sistemleri

de

olrnarms ve zaman
"kapah"

icince

islev bozukluqu

sistem

olarak

tarumlanmaktadrr

aile

sisteminin,

bilesenlerini

qosteren

aile

(Goldenberg

ve

Goldenberg, 1991 ).

A<;ik

sistemlerde

dolayrsryla

kendini

yenilemesi mumkundr«. Oysa kapah sistemlerde ors cevreyle madde-bilgi ve
enerji ahsverisi 90k az olouqunden
kendini yenilemesi
Acrk

sistemler

kimliklerini

ya da hi9 olmadrqmoan.

aile sisteminin

ya 90k uzun surrnekte ya da hi9 ger9ekle§memektedir.

di§

cevreyle

yitirmezler.

bilgi

alisverisi

Kapah sistemler

icinde

iken

ise butunluklerini

butunluklerinin
yitirirler.

lletisirn

acrsmdan acik sistemler belirgin, ozele ybnelik ve geli§imi bzendirici 6zellik
gbsterirken,

kapal i sistemlerde

dolayl r, belirsiz,

yikrc: ve onleyici iletisirn bzellikleri g6zlenmektedir.
quncel, insani olan ve gereksinimler

degi~tik9e

kura'lan

kapah, guncel ve insani olmayan,

turdedir

A91k sistemlerde

kapah sistemlerde

genele

ybnelik,

suclayicr,

A<;:ik sistem kurallari net,
deqisirken,

kapah sistem

sabit ve elestirileri

yasaklayan

crktilar ger<;:ekle baqlantrl), uygun ve yapici

tesadufi,

kaotik, yrkrc: ve uygunsuz

olrnaktadtr.

iken
A<;:ik

sistemler, quvenilir, kendine guvenen, kendini daha fazla tarurnaya y6nelik ve
benlik sayqrsi yuksek bireyler yetistirirken,

kapah sistemler,

kendilerinden

suphe eden ve di~ desteqe 90k fazla ihtiyac duyan bireyler yetistirrnektedir
(Veltere ve Gale, 1987; Goldenberg ve Goldenberg, 1991)

2.1.4. Ailenin Yaprsi Ve Fonksiyonlan:

Saran'a gore aile, toplum sisteminin devam ve duzenini saqlayrc: bir alt
sistemdir. Oyesi olduqu toplum ve toplumun kultur yapis: tarafrndan belirlenen
yap: ve fonksiyonlara
(Saran, 1991 );

sahiptir. Bu gene! fonksiyonlan

~6yle bzetlemektedir

17

•

Aileyi olusturan bireyler arasmda en az bir ciftin toplumca onaylanan
cinsel iliskiyi yasarnasi

•

iki cins arasrnda ekonomik i~birliginin kurulmasi

•

Steak ve samimi bir ortamda yeni neslin buyutulmesi

•

Yetismekte olan gencin sosyalize ve kulture edilmesi'dir

Ailenin
coqalrna

ve

gelmektedir.

bashes
cocuqun

fonksiyonlan
bakrrru,

egitimi

ve

ekonomik,

cinsel,

sosyallestirilmesi

ureme,
qorevleri

Bunun yarn sira, koruyuculuk, psikolojik qorevler gibi bir takrrn

fonksiyonlardan da bahsedilmektedir

Tezcan

arasmda

( 1988),

toplum

(DPT, 1989).

sistemini

etkileyecek

ozellikte

bireylerin

yetisrnesinde psikososyal bir onerne sahip aile kurumunun islevlerine, egitim
sistemi acrsrndan yaklasrnakta ve aile ile ilgili asaqidaki islevleri belirtmektedir

Biyolojik

i~lev: Eslerin cinsel ihtiyactanrun

karsuanmasi

ve nesillerin

karsilayacak

uretirn birimi

devarrurnn saqlayacak cocuklara sahip olrnaktrr.

Ekonomik
olrnasrdrr

i~lev: Ailenin

kendi ihtiyaclanrn

Ancak bu gun cekirdek aileler, birer tuketirn birimi olrnuslardrr.

Oretim ve bireylere yasarru kazanmakla ilgili temel becerileri aktarma islevi ev
dismdaki kurumlara birakrtrrusnr.

Sevgi islevi: Sevgi ve guvenligin kaynaq: olarak aile cevresi bu isleviyle
cocuqun kisilik qelisirnini etkilemektedir.

Koruyucu lslevl: Ailenin kendisini olusturan uyeleri korumasidrr.

Toplurnsallastrrma

i~levi: Ailenin,

kultur aktarma ve cocuqa rehberlik

ederek veya ogreterek normlan, deqerlen ve inanclan kazandirrna islevidir.
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Egitim i§levi: Ailenin cocuqun temel egitimi yarunda okulla i§birligi icinde
olarak orqun egitimiyle de ilgilenmesidir.

Bo$ Zaman/an Degerlendirme lstevi: Ailenin ekonomik duzeyine bagl1
olarak cocuqun bos zarnaruru deqerlendirrnesinde

alternatifler sunma, kaynak

saqlarna ve model olrnay: icerir

2.1.5 Sagltklt Ve Sagltks1z Aile Fonksiyonlan:

Normallik
vanlarnayan
kulturel

kavrarm

oldukca

bir kavrarndrr

yaprya,

deqisebilmektedir

tartisrlrnasma

raqrnen

Aileler soz konusu olduqunda

icinde

yasarulan

zaman,

yer

uzerinde

karara

normallik olgusu

ve

kosullara

gore

Aile normalitesini, ailenin sagl1kll olup olrnamasma paralel

qoren uzmanlara gore saqhkl: aile normaldir (Tinaz. 1997).

Dunya Sagl1k Orqutunun sagl1k tarurm: "kisilerin bedensel, ruhsal ve
toplumsal acidan tam bir iyilik halinde olmalan'urr Bu tarnmadan hareketle
ailelerin "tam bir iyilik halinde olmalan"
yerine getirmeleri
yerine

fonksiyonel

getirmemeleri

yani islevlerini

beklenen

duzeyde

(sagllkl1) aile, islevlerin,

beklenen

duzeyde

fonksiyonel

olmayan

(sagl1ks1z)

aile,

olarak

tarumlanmaktadrr (Bulut, 1993).

Sagl1kl1 aileler; cocuklarina bilincli ve ozenle davranan ana-babanm var
olduqu,

yeni

qirisuntere

atihrrun

desteklendiqi aile ortarnma

ve

sahip,

sorun
icyaprsi

yasayan
ve

bireyin

isleyisinde

dinlenerek
esnek

olan,

degi§meye acik, i§ bolurnune yatkm, sozel ve sozel olmayan davraruslann
anlatrmlannm

tamrnlayici

olduqu, cocuklarin

aileyi ilgilendiren

her konuda

duzeylerine uygun olarak aydinlat1ld1g1 ve bireyselliqin geli§mesi icin frrsatlann
yarat1ld1g1 ozellikleri icinde barmdiran ailelerdir (Demirsar, 1985).

Saqhksiz
belirginle§medigi

aileler ise iki bicirnde incelenir.
ailelerdir.

Bu

ailelerde

ilki bireylerin

karsrsmdakl

kisiliklerinin

bireyin

cikanru
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kendisinden ustun tuttuqunu savunan en az bir sornurucu Oye vardrr ve bu
genellikle

ebeveynlerden

cocukluklarinda

biridir.

Ebeveynlere

gerc;ekle§tirememi§

olduklan

gore

cocuklar,

isteklerini

kendi

gerc;ekle§tirmek

durumunda olan bag1mli varlrklardrr. Birey, cocuklan ve esini kendi cocukluk
ailesindeki bireyler gibi gormekte ve korkutma, utanma, kucumserne,

suclu

hissettirme yonternleriyle ailedeki uyeleri sindirmektedir (Demirsar, 1985).

ikinci tip saqhksrz ailede ise bireyler arasi duygusal baqlar kopmak
uzeredir.

Yabancilasma,

e!?ler arasmda

oaskalanyla

cinsel

ilisk:

kurma

ozgurlugu, Oyelerin madde kullarurm ve sue; islerne olas1l1g1 olan, uyumsuz
cocuklar

ureten

problemleri

ailelerdir.

Bu ailelerde,

yasanmakta

getirilememektedir

ve

bu

coqunlukla

sebeple

aile

esler

arasmda

fonksiyonlan

yerine

(Demirsar, 1985).

Ackerman'a (1965) gore saqhkl: ailelerde,

e§ler evlilik rollerinde uyum

icindedir, ortak arnac ve deqerlere sahiptir, catrsrnayi cozurnlernede
icincedir

iliski

Ester birbirlerine

i~birligi

olduqu gibi kabul ve sayqi vardir.

yuklenrnez,

Sucluluk duygulan yoktur, Deqisirn anlayisla karsilarur ve tum bu davraruslar
iki 6§ arasindaki iliskiyi geli§tirmede birer aracnr. Ailede saphksrzh«, eslerden
birinin

norotik

istekleri

ve

digerinin

onu

idare

etme

sorurnluluqunu

yuklenmesiyle baslarnaktadir (Akt. Bulut, 1990)

Mishler

ve

davraruslarrrun
belirtmektedir.

Waxler

aile

icyapismdaki

ise

sagl1kl1

gu9

ve

ailelerdeki

kontrol

ile

bireylerin
belirlendiqini

Bu iki unsur, ebeveynin gu9 gerektiren statu duzeyi yuksek rol

ve gorevleriyle

cocuklann

cocuqu

de

hem

(1968)

dusuk duzey qorevleriru belirtmektedir.

cevresiru

kontrol

altmda

tutarak

koruma

Aile hem
ve

egitim

saqlarnaktadrr (Akt. Bulut, 1990).

Elderkin
catrsrnalan

(1975),

cozurnleyici

nitelendirmektedir.
ozelliklerini

uyelerirun

isteklerini

davrarus bicirnlerine

karsilayabilen

ve kisiler arasi

sahip aileleri "saqlrkl." olarak

Aynca esneklik, ortak arnachhk, karstlikf anlayrs ve doyum

de belirtmektedir.

Elderkin'e

gore

sagliks1z ailelerin,

iletisim
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islevleri bozuktur. Kistler arasi iliskiler kopuk ve kurallara baqhdrr. Belirli roller
kisilerin uzerine zorla yuklenmistir ve bu rolleri deqistirrnek cok zordur (Akt.
Bulut, 1990).

Glick ve Kessler ( 1980), esnek, paylasilan ve e~lerin inane; sistemine
uygun bir otorite yaprsi olan, bag1ms1z ancak yakrn ve surekli iliskileri olan,
catrsrnalara

asm

duyarhhk

qosterrneden

cozum

oanndrran aileleri sagltklt aile olarak tan,mlamaktadtr.

bulma

gibi

ozellikleri

Uyelerin acrk iletisimde

olrnadrq! tum aileyi ilgilendiren konularda ortak cozumun aranrnadrqr, uyeleri
arasrnda gerc;ek yakinhk ve desteqin olmadrq: aileleri ise saqliksrz olarak
tarumlamaktadir (Akt. Bulut, 1990).

Fenell ve Weinhold saqlikl: ve saqhksrz ailelerin fonksiyonlarrnr

soyle

struflandrrrruslardir (Fenell ve Weinhold, 1989);

Saqhkl:

ailelerde;

sistemdeki

alt sistemlerin

srrurlan

belirgindir

ve

ailenin ihtiyaclanna gore degi~im qosterrnektedir. Ailenin kurallarr acrktrr ve bu
kurallar sistemli

bir sekilde uyqulanmaktadrr.

geldiginde bu kurallar degi~tirilebilmektedir.
bilmektedirler.

sartlarma

gore

yeri

Aile uyeleri kendi rollerini acikca

Ki~isel ozerklik cesaretlendirilir

crkrrusnr. lletisirn acrk ve dolaysizdrr,

Ailenin

ve aile olma duygusu ortaya

zorlama yoktur (Fenell ve Weinhold,

1989).

Saqlrksrz ailelerde ise; alt sistemlerin srrurlan kati veya cok dag1nikt1r
ve deqistirilrnemektedir.

Kurallar degi~tirilmez ve kat: bir bicirnde uygulanrr

veya ailenin hicbir kurah bulunmamaktadrr
aile

uyeleri

degillerdir.
biriminin

beklentilerinin
Kisisel ozerklik

yetersizliqi

karsilarup

Roller kat, ve degi~tirilemez

karsnanmayacaqi

ailenin birlikteligi

nedeniyle

ozerklik

konusunda

ve

emin

icin feda edilrnistir veya aile

istenmektedir.

lletisim

belirsiz

ve

dolayudrr veya otoriter ve zorladtr (Fenell ve Weinhold, 1989).

Sagl1kl1
saolrksrz

ailelerde

aile

uyelerinin

ailelerde ise ihtiyaclar

cesitl:

ihtiyaclan

karsrlanrnamaktadrr

karsrlanrnakta

ve bu nedenle

de

semptomlu davraruslar ortaya _<;Jkmaktadir. Aile uyeleri birlikte olma, kendini
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ifade etme ve anlarnhhk ihtiyaclanru karsrlarnak isterler. Eger aile uyeleri bu
arnaclarma

ulasarnazlarsa

bunlann

yerine

semptomlu

davraruslar

ortaya

cikar Sagl1kl1 ve saqlikstz aileler aras,ndaki en onemli farkhlik yalruzca bir
catrsrnarun olup olmarnasmdan
ulasip ulasrnarnasmdan

degil, ayru zamanda

delay: da

iht.yaclanrun

doyuma

bu aileler birbirinden tarkhlasrr (Foley,

1989).

Saqhksrz

ailelerin

temelinde

birbiriyle

anlasarnayan,

farkh

ego

ideallerine sahip olan, aralarmda iyi bir iletisim ve etkilesirn kurarnarrus olan
eslerin

bulunrnasi

soz konusudur.

Bu doyumsuzluklar

cesitli

patolojik

davraruslara donuserek gerek eslerde, gerekse cocuklarda bazi bozulmalara
yol acabilrnektir.
yaratabilmektedir.

Yani

sagl1ks1z aile, Oyelerinde

Ancak

ailenin

sagllklt

ve

bazi

patolojik

saqhksiz

durumlar

olrnasinda

di$

uyaranlarm da etkisini goz ardi etmemek gereklidir. Aile icinde veya dismda
meydana

gelen hasatlrk, alum, issizlik, gibi sistemi etkileyen

qecici de olsa aile islevlermce bir takim bozulmalara

bazi olaylar

yol acabilir

Cunku bu

durum, aile Oyelerinin uyurnlanru bozmaktadir (Bulut, 1993).

Sonuc olarak, aile i<;i iliskilerin yaprsi, ailenin islevlerini sagl1kl1 bir
bicimde

yerine

getirip

getirmemesinde

onemli

bir

belirleyici

olarak

gorulmektedir.

2.1.6. Ailede <;ocuk Yetistirme Tutumlan:

ilk sosyal deneyimlerin

kazaruldrq. aile ortarrunda cocuqun anne ve

baba ile olan ili:;;kileri, onun benirnseyeceqi
olusturrnaktadrr.

tutum ve davraruslann

temelini

Bunun yarn sira aile, cocuqa gerek ailenin gerekse toplumun

bir uyesi olduqu fikrini asrlayarak uyum bicirnlerinin temelini de atrnaktadrr
(Yavuzer, 1996).

Anne-baba-cocuk
davraruslanna

bagl1d1r

arasmdaki iliski, temelde anne ve babarun tutum ve
(Yavuzer,

1996).

Anne

ve

babalar

cocuklarrm
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yetistirirken

qosterdikleri

tutum ve davrarnslanyla

cocuqun

davraruslanru

etkilemekle kalrnayrp, ayru zamanda bu tutum ve davrarustanyla cocuklar icin
bir ozdesirn modeli olusturrnaktadrrlar
kazanan

pek 90k davrarus

anne

Cocuklarda

ve babalariru

yerlesen ve devarnhhk
model

alrnalan

sonucu

olusrnaktadir (Eripek, 1982; F1nd1k91, 1989).

l.iteraturde

anne-baba tuturnlannrn degi§ik baslrklar altrnda ele ahrup

incelendiqi gorulmektedir.

Yavuzer (2004), anne baba tutumlanru bes ana gruba ayrrma yoluna
gitmi§tir. Bu tutumlar sunlardir:

Asm Baskth ve Otoriter Tutum: Cocuqun ki§iligini hice sayan ve onun
kendine quven duygusunu ortadan kaldrran tutumdur. Bu tutum da cocuqa
kars: kati bir disiplin uygulanmakta ve cocuqu her turlu kurala uymak zorunda
brrakrnaktadrr

Bask:

altmda

yetisen

cocuklar,

zamanla

cekinqen,

silik,

baskalanrun etkisin de kolayca kalabilen, asm hassas bir ki§ilik yapisma sahip
olmakta ve genellikle

isyankar davraruslarla

beraber a§ag1l1k duygusu

da

geli§tirebilmektedirler.

Asm

Hosqorulu

Tutum:

A§1n

hosqorulu

tutumun

benirnsendiqi

ortamda cocuqun her dedigi yaprlrnakta ve aile uyeleri cocuoun isteklerini
kayrtsiz sartsiz yerine getirmektedirler.
durumundadrr.

Bu

tur

ortamda

Cocuk ailede soz sahibi olan tek ki§i

yetisen

cocuklar

sosyal

olarak

uyum

ve kararsrzhk,

anne-

gostermede yetersiz kalmaktadrrlar.

Dengesiz

ve

Kararsrz

babarun qorus aynhklanndan

Tutum:

Dengesizlik

kaynaklanabiloiqi

olarak deqisken davraruslar sergilemeleriyle

gibi anne ve babarnn bireysel

de ortaya crkabilmektedir

Her iki

durumda da cocuk, hangi durumda nasil davranacaqrru kestirememekte ve bu
durum cocukta baz: i<; catrsrnalara,

ardmdan da dengesiz ve kararsrz bir

yaprrun olusrnasma zemin hazrrlamaktadrr.
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Asm Koruyucu Tutum: Bu tutum anne babarun cocuqa qereqinden
fazla kontrol ve ozen qostermesini icerir. Bu durumda cocuk genellikle bag1ml1
bir insan olur, liderlik ozelligi dusuk, silik bir ki$ilige sahip olur. Aile icinde ve
drsrnda sosyal uyum problemleri yasayabilrnekteoir.

Guven Verici ve Hosqorulu (Demokratik)

Tutum: Cocuklarm

bazi

krsrtlarnalar drsrnda arzulanru diledikleri sekilde yerine getirmelerine izin veren
tutumdur. Evde kabul edilen ve edilmeyen davraruslann
cocuk bu sirurlar icinde ozqur brrakrlmaktadrr.
vardrr, sevgi ve destek qorrnektedir.
ileride giri~im yetenegine

sirurlan belli olup,

Ailede herkesin soz hakki

Boyle bir ortamda yetisen

cocuklar,

sahip, ozquveni olan, kendi kendine kararlar ahp

sorumluluk tasiyabilen ve baqrmsrzca davranabilen bir yetiskin alma sansrna
sahip olrnaktadrr.

Yorukoqlu (2003), disiplin acismdan ele ald1g1 aile tutumlanru su uc;
baslrk altrnda incelemektedir:

S1k1 Tutum: Bu tutumda anne -baba cocuqu kendi belirledigi kahba
gore yoqurrna

arnacmdadrr.

Cocuk

surekli

kontrol

altmda

tutulrnaktadrr

Egitimde ceza on planda olup, sucla orantrsizdrr. Cocuqa tan.nan haklar en
aza mdirqenmis ve ozqurluk sirurlan onemli olcude daralnlrmstrr

Gevsek

Tutum:

Bu tutumda

disiplin

yak denecek

kadar

azdir.

Cocuklann en olumsuz davraruslan bile nosooruyle karsrlamr Cocuqa srrursrz
haklar tarurur

Tutarsiz Tutum: Disiplin varorr ama ne zaman ve nerede uyguland1g1
belirsizdir.

Anne-baba

asin

hosqoru ve sert cezalandirma

arasinda

gidip

gelen bir tutum sergilemektedir.

Jersild (1983), sevgi ve sefkat qostermesini,

cocuqa bir insan olarak

sayq: duyrnasrm, onunla arkadashk etmekten zevk almasrru, ona yol gosterip
destek olrnasiru bilen ana- babalar icin "psikolojik
bahsetmektedir. _lli~Qlojjk anne-babadan

anne-baba"

teriminden

farkh olarak psikolojik_ anne-baba,
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biyolojik olarak cocuqu olsun veya olrnasrn sayrlan bu niteliklere sahip olan,
6zetle sevme yeteneqi olan anne-baba'drr.

Uzmanlar cocuqu sevgi ve sevecenlikle
gosteren

anne-babalann,

gorO§Onde birlesrnektedirler

cocuqu

"kabul

ele alan, ona ilgi ve sefkat

eden"

anne-babalar

olduklan

(Yavuzer, 1996; Jersild, 1983; Uluqtekin, 1984).

Bunun tam tersi, ilgi ve sefkat qosterrneyen,

cocuktan

yasrrun ustunde

davraruslar bekleyen, fiziksel ve psikolojik olarak ag1r cezalar veren, cocuqun
bedensel ve psikolojik gereksinimlerini

aksatarak, dusrnanca bir tavrr takman

anne-babalar "reddeden anne-baba" olarak ele atmrnaktadrr (Yavuzer, 1996;
Ulugtekin, 1984 ). Sevgi atmosferi icinde yetisen diger bir depisle, kabul edilen
cocuklar genellikle sosyallesrnis, is birligine hazrr, arkadas canlisr, duygusal
yonden dengeli ve kararh bireyler olmakta ve hepsinden 6nemlisi sagl1kl1 bir
kendine guven duygusu geli~tirip, kendini kabul etmeyi ogrenme sansma
sahip olrnaktadrrtar
degi~le

(Jersild,

reddedilmis

1983). Sevgiden

cocuklarda

ise,

yoksun buyuyen,

anksiyete,

quvensizlrk

baska

bir

duygulan,

krskanchk, yalruzhk, vicdan (ic; kontrol), qelisirninde yavaslik gibi ozelliklere
rastlanmaktadrr. Literaturde annesi-babasi tarafmdan reddedilen, ilgi ve setkat
qosterilmeyen

cocuklarda

saldrrqanhk

egilimlerinin

daha

fazla

olduqu

belirtilmektedir (Uluqtekin, 1984; Batlas ve Batlas, 1991 ).

2.2.GEN<;LiK

2.2.1 Genclik Donerni

Ergenlik,
deqisirnlerin
kapsayan,

genc;lik c;ag1

ya§and191
toplumsal

olduqu bir donerndir.

icersinde,

ozel bir donerndir.

olqunluqu
Dolayrsiyla

kuuarulabilmektedir rkulaksrzoqtu,

biyolojik,
Genclik

fizyolojik

ve

psikolojik

ise ergenlik

donernini

da iceren ve Ost yas sirunrun daha qenis
genc;lik kavrarm, ergenlik kavrarn: yerine
2006; Ozyurt ve Dogan, 2002).

Dilimizde ergenlik, delikanlihk ve yeniyetmelik gibi terimlerde kar§1l1g1n1
bulrnus olan genc;lik donerni, cocukluktan gene; eri§kinlige geg_i§~donemi olarak
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kabul edilir. Bu d6nem, puperte ile baslar ve gencin ebeveyn denetiminden
bag1ms1zl1g1ni kazanmas, ile son bulur. Bu d6nemin tarurru, cesit!i fakforlerden
ve kulturel tarkhlrklardan etkilenmektedir.

Bununla birlikte fizyolojik, psikolojik,

zihinsel ve sosyal degi§iklikler bu d6nemin deqisrnez ozelliqidir (Adams, 1983;
Bertan ve arkadaslan, 2001; Eksi, 1990).

Gencliqin tarurru ve hangi yaslan kapsadiqi ile ilgili olarak titeraturoe
degi§ik acrklarnalann bulunduqu qorulrnektedir. Genclik, cocuklukla eriskinlik
arasmda yer alan qelisrne, ruhsal olqunlasrna ve yasama hazrrhk d6nemidir
(Y6rukoglu,

2004). Bat, dillerinde "adolescence"

qenctik, genellikle

kelimesi ile karsurk bulan

ilk ergenlik belirtileri ile baslayrp buyumenin

durmasma

kadar devam eder. Ancak ergenligin yas olarak ne zaman baslayrp ne zaman
bittigi konusunda tarkh g6ru~ler mevcuttur. UNESCO tarafmdan gen<;lik 15-25
yaslan arasi olarak nitelendirilirken

(Yorukoqlu, 2004; Kulaksizoqlu,

2006).

Devlet Planlama Teskilati raporunda (1983), "buluqa erme sebebiyle biyolojik
ve psikolojik

bakrmdan cocukluqun

sonu ile toplum hayat,nda

sorumluluk

alma d6nemi olan 12-24 yas arasinda kalan gruptur" denilmektedir.

Aynca

Birlesrnis Milletler Nufus Fonu (UNFPA), 10-19 yaslan arasiru ergenlik yrllan,
15-24 yaslan arasiru qenclik yrllan, 10-24 yaslan arasindaki
insan" olarak

kisileri "qenc

kabul etmektedir. Her ne kadar gen<;ligin hangi yas aralrqtm

kapsad1g1 konusunda bir birlik olusrnarrus olsa da gern;lik d6nemi en 90k yas
dikkate almarak birtakim duzenlernelere tabi tutulrnustur

Ozetle gern;ligi, biyolojik, zihinsel ve sosyal acrdan bir geli§me ve
olqunlasrnarnn

yer

ald1g1,

cocukluktan

yeti;,kinlige

tarumlayabiliriz

Bu d6nemde qenc, o zamana kadar ge9irdigi tum geli~im

d6nemlerini yeniden yasar. Tum geli§im basamaklannda

ge<;i§

donerni

olarak

edindigi olumlu veya

olumsuz nitelikleri yeni bastan sergileyerek yeniden harman eder, orqutler, bir
butunde

birlestirir,

yani

kendine

(Yorukoqtu, 2004; Yavuzer, 2002).

ozqu

bir

benlik

olusturrnaya

cahsir
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2.2.2 Genclik Donerninin Ozellikleri:

l.iteraturde

qenclik

dbneminin

genellikle

uc

devreye

ayrtlarak

incelendiqi gorulmektedir.

Birinci Devre:

12-15 yaslanru kapsayan bu dbnemin en belirgin bzelligi, puberteyle
birlikte ortaya crkan biyolojik degi§ikliklerin yarattrqt baskiya kars: gencin
uyum ve bas etme cabalandir (Cuhadaroqlu, 2000). Gene icin bedensel ve
biyolojik degi§melerin on planda olduqu bu dbnemde olumsuz cavrarus ve
tepkilerin fazlaca olduqu qorulmektedir. Yasarn boyu tasmacak olan fiziksel
ozelliklerin kabullenilmesi soz konusu oldugu icin gencin tum ilgisi bedenine
donuktur Yeni bir beden imgesi edinme ve buna alrsma caoalan esnasmda
bedeni icinde kendine yabancrlasabihr. Gene bireyin kendi bedenine yonelik
alqilayrslan

ile

c;:evresindekilerin bedenini

alqilayrslan

arasindaki

iliski

yoqunluk kazanrrustrr (Koptagel ilal, 1991; Yorukoqlu, 2004). Bu dbnem de
birincil ve ikincil cinsiyet bzelliklerinin geli§imi, beden imgesinin degi§mesinin
yarn sira gencin kendisi ile ilgili yeni bir yarurun daha farkma varrnasma,
kendisini cocukluktan farkh bir krz ya da erkek kimliginde alqrlarnasma yol
acmaktadrr.

Beden

qorunurnunun

deqisrnesi,

durtuterin

artmasr,

cinsel

kimligin daha fazla hissedilmesi genci sosyal olarak da yeni bazi roller
edinmesi gerc;:egi ile karsi karsiya birakrnaktadrr

Bu da aynca gerginlik

yaratan bir durumdur. Ancak bu dbnemde kars: cinse yonelmeden eek, ayru
cinsten bir ya da iki kisiyle yakin arkadaslik kurma egilimleri daha fazladrr.
Kar~1l1kl1 olarak duygu ve dusunceleri paylasma ile yardirnlasrnaya dayau
arkadashklar bir yandan gencin insan iliskrlerinde yakrnuk kurabilme becerisini
qelistirirken diger yandan baskalanrun qozuyle kendisini gorebilme irnkaru da
saqlarnaktadrr (Cuhadaroglu, 2000; Spenle, 1980).

Fiziksel
basameklanrun

degi§ikliklerin
sonuncusu

yaru
olan

sira
soyut

bu

dbnemde

kavramlan

zihinsel

dusunebilrne

qelisirn
yetisi
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qelisrneye baslarnaktadir.

Bu zihinsel qelisirn de gencin zaman kavrarmrnn

farkina varrnasina, sirndiki zarnarun otesinde dusunmeye baslayrp gelecekle
ilgili kayqrlar duyrnasina neden olabilmektedir (Cuhadaroglu, 2000).

ikinci Devre:

15-18 yaslarrm kapsayan bu d6nem, gerek olquntasrnarun,

gerekse

ogrenmenin etkisiyle uyum becerilerinin daha iyi kullarulabildiqi bir d6nemdir.
Gene, pubertal degi~iklikleri ve bifisse! geli§imini tamarnlarrustrr. Cinsel kimlik
qelisimi

bu d6nemin

6nemli

konulanndandrr.

Kars: cinse

ilgi duyma

ve

tarumaya cahsrna bu d6nemde 6nem kazanrnaktadrr (Ozbay ve Ozturk, 1995;
Cuhadaroqlu 2000).

Bu d6nemde, qenclerin aileden baqrrnsrz alma istekleri artmakta
buna yonelik celiskili duygular yasamaktadrrlar.

Gene; bir yandan

ve

aileden

uzaklasma, baqrmsrz karar verebilme, kendi secimini yapabilme, kendi deqer
yarqrlanna sahip alma qereqini duymakta, diger yandan da ailesinin desteqine
ve sevgisine ihtiyac duyrnaktadrr. Bu d6nemde anne ve baba karsismda farkh
bir birey alma
ebeveynleriyle

ve bunu

onlara

kabul

ettirme

cabasi

qencleri

sik

srk

catrsrnaya itmektedir. Gencin bu sureci yasarnasrru antayrsla

karsrlayrp,

bu

d6nemin

ebeveynler,

fazla catrsrna yasarnadan,

olrnaktadrr.

Gene;

bu

6zelliklerini

sayede

gence

uygun

bir

§ekilde

bu d6nemin atlatrlmasma

bireyselliqini

karsrsmda uygun tavrr alrnayi 6grenebilmektedir.

kazanabilmekte

anlatan
yardirnci

ve

atorite

Ancak ebeveynler aynsma

surecini kendileri icin tehdit gibi alqrlar ve gence sert tepkiler g6sterirlerse,
hem ayntrna-bireysellesme

sureci uzamakta hem de crkan atorite catrsmalan

gencin

inis cikrslara

ruhsa!

yapismda

sebep

olrnaktadrr.

Aynes

rnizac

degi§ikligi, asm tepkisellik, depresyan ya da evden kacrna, alkol, sigara ve
madde kullarurm gibi davraruslara neden alabilmektedir
Ek§i, 1990; Ek~i, 1999; Adams, 1983).

(Cuhadaroqlu,

2000;
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Aileden aynsrna ve baqtrnsizh« kazanma cabalan bu donernde qencler
icin arkadas qruplanrun cok fazla onern kazanmasrna neden olmaktadir (Eksi,
1990).

O<;uncu Devre:

18 yas dolayrnda liseyi bitirmeyle baslayrp yirmili yaslarda da devam
eden bu donernin en onernli ozelliqi, kimlik olusurnudur.

Kimlik; gencin "ben

kirnim?", "ne olacaqirn?" sorularrna guven duyarak, ayruhk ve sureklilik icinde
cevap

verebilmesi

durumudur.

Gene;

olusturarak kimligini kazanmaktadir.

kendine

ait

bir

deqerler

sistemi

Mesleki kimlik edinme, meslek alarunda

kendini tarumlama da bu donernde qerceklesrnektedir.

Bu donernin ne kadar

sureceqi kisiden kisiye degi§mekle birlikte, bireyin eriskin psikolojik olgunlugu
kazarup, toplum icinde eriskin rollerini almaya hazrr duruma gelmesiyle

sona

ermektedir (Cuhadaroqlu, 2000; Ek!;,i, 1990).

Gencler bu donernde, bireyselliklerini ve kisisel deqerteriru de kapsayan
fiziksel,

zihinsel

kazanrnaktadirtar.
etkileyerek
arayrslan
dengeli

ve

duygusal

Bu donemde

kapasiteleri
yasanan

geli~imi durdurabilmektedir.

hakkinda

ciddi karrnasalar
Kimligini

bulma

icinde olan gence, ailesi ve yakin cevresi
ve tutarh yaklasrrn qosterilrnez,

yeni

farkindahklar

ise tum sureci

ve kendisi

tarafmdan

baqrmsizlasrnas:

alma

gereken

icin denemeler

yapmasrna izin verilmez ise, bu conemde sorunlar ortaya crkabilrnektedir.

Bu

durumda da sigara, alkol, madde kuliarurm ve abartrh cinsel davraruslar v.b.
qorulmektedir (Polvan, 2001; Cuhadaroqfu, 2000; Ek~i, 1990).

2.2.3 Oniversite Gen<;ligi

Orqun bir egitim kurumu icinde yer alan universite genc;ligi; okul d1~1
genc;ligi olusturanlara,

cahsan qenclere ve koydeki genc;lere gore genc;ligin

kolay ulasrlabihr bir kesimini olu~turmaktadir_._EgiJim sisteminin en ustunde yer
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alan ve bireylerin

topluma yararh olmak icin hazrrlandrklan

ulkenin gelecegi icin onernf kurumlardir.

universiteler,

Ancak universite ogrencisi olmak,

genelde ulkernizde ve diger ulkelerde kayq: ve stres uretecek bir ortam niteligi
tasimaktadrr.
degi§en

Hatta ulkernizdeki qencler, sosyal ve kulturel bakrrndan ruzla

toplumumuzda

genc;liginin;

kimlik

gereksinimlerini
literaturde

biraz

kazarurru,

daha

fazla

yeterlilik

zorlanmaktadrrlar

duygulan,

Oniversite

sevme

ve

sevilme

cesitli degi§imler nedeniyle tam olarak cozumleyernedikleri

yer alrnaktadrr (Akkoyun

ve Dokrnen, 1989; Masrabacr,

1989;

Ozquven, 1989; Yesilyaprak, 1986; Sala, 1997).

Kimlik qelisirninde bnemli bir yeri olan universite yasantrsi icinde birey,
bir yandan kim olduqunu, yasamdaki arnaclanru belirleyerek bireysetlesrneye:
bir yandan da toplumsal yerini, mesleqe ait amaclanru,
cinsel

kimligini

yerine

oturtmaya

calrsrnaktadrr.

ailesine olan baglll1g1 da azalmaktadrr
bu donernde,

kimlik kavrarmyla

yasarn felsefesini,

Bu surec

icinde

bireyin

Genclik ve yetiskinlik arasmda yer alan

ilgili sorunlann

cozulerek

tamamlanmasi

beklenmektedir (Guven, 1989; OzgOven, 1989).

Kimlik qelisirm icinde meslek secirninin bnemli bir yeri olmakla birlikte
ulkerniz

ko§ullar1

nedeniyle

bu

grup,

hangi

kararlastrrrnarrus olduqu icm ya ebeveynlerinin
tercih yapmakta, ya da puan siralarnasma

alanda

okuyacaqrru

isteklerini goz onune alarak

gore bir bolurne yerlesmektedir.

Meslek egitiminin 2. ya da 3. yrhnda olrnasma raqmen, okuduqu
sevrnediqini

belirten ogrencilerin

olduqu qorulrnektedir

(Beyazyurek,

bolurnu
1989;

Guven, 1989)

Bireyin kimlik qelisuniru tarnarnlarnasi
olrnasi

gerekmektedir.

Toplumumuzdaki

icin, bag1ms1zl191ni kazanrrus

bag1ml1

ebeveyn

iliskisi,

bireyin

baqrrnsiz alma cabalanru zorlastrrrnakta ve ebeveynle arasmda catismalara
neden olmaktadrr
dusrnanhk

duygulan,

Toplumumuzda
kabul

ettirmekte

Ostesinden

Hatta ebeveyni otoriter, baskrci, hosqorusuz olan qenclerin
saldirqanhk

ve

siddet

egilimleri

de

artrnaktadrr.

bir meslek sahibi olan bireyler bile, ailelerine baqtrnstzuklanru
zorlanrnaktadrrtar

gelerek

Ashnda

gene;,

bireysell~§mey_e cahsirken

ic ve

kendi

drs

lcinde

baskrlann
quvensizlik,
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yetersizlik duygulan

da yasamaktacir.

Yeni bir sosyal cevreye qrren, yeru

arkadaslar edinme ve kabul gorme cabalan icindeki gencin ya§ad1g1 duygular,
onun bu ortama uyum saqlarnasrru da gu9le§tirmektedir.
sorunlarla

saqhkh

olarak

bas

edebilirken,

bazilannm

ise meydan okuyarak ve riskli davramslar

ortaya koymaya 9al1§t1g1 qorulrnektedir

Genclerin bazrlan bu

bazilanmn

(Baykara,

yaln1zl1g1

sergileyerek

se9tigi.
kirnliqini

1989; Beyazyurek,

1989:

Guven, 1989; Ozer, 1989).

Bu sirada cinsel kimligini bulma, kars: cinsle iletisirn kurma ve kendi
bu alanda kabul ettirme cabalan suren bireyin, ya§ad1g1 degi§imler nedenivle

kayqr, huzursuzluk,
ailelerinin

gerginlik

kendilerine

duygulan

da artrs qosterrnektedir.

sayg, duyrnadrqrru, quvenmediqiru,

Gencler.

kendi kendilerine

karar vermelerine engel olduklarrru ve asm koruyucu tutum sergilediklerini:
nedenlerle de engellenme

duygusuyla

beraber yogun anksiyete,

bu

gerginlik,

mutsuzluk ve ofke yasadrklanrn belirtrruslerdir. Sorunlar karsrsmda bas etme
guglugu
gosteren

ceken qenclerin
calrsmatar

desteklerinin

alkol,

sigara, esrar gibi yollara

da vardrr.

almmasi

da,

Ebeveynlerin

bireyin

bu

bu konuda

donerni

daha

basvurduklanrn
bilinclendirilerek

rlrml:

ge9irmes1ni

saclayacaktrr (Irnamoplu ve Gultekin, 1993; Yesilyaprak, 1986).

2.2.4. Genclik Donerninde Aile lliskiler! ve Sorunlan

Gencin davraruslanna

rehberlikte bulunacak bircok degerler kazanma

ve sosyal yonden sorumluluklanru

6grenmesine

yardrrnci olacak birilerine

ihtiyac, vardir. Bu ihtiyacrm karsrlayan ve gencin yasarrunda etkili olan ilk
toplumsal kurum ailedir (Yavuzer, 2004).

Gencin ki~iliginin bicirn ve renk kazanrnasmda

kalrtrrnla aktanlan yapisal

ve islevsel ozelliklerle, dogal ve toplumsal ortamdan kaynaklanan

etkenlerin

yaklasik olarak yan yanya rol oynad1g1 kabul edilmektedir. Bedensel ve ruhsal
qelisrneyle ilgili olan varsayrmlarrn 9ogu, ki~iligin qelisrnesinde doqumla gelen
yaprsal ve islevsel ozelliklen iceren quclerin 6nemli rol oynadrqtru, bu guglerin
ara(~!J191J:'la dogal ve toplumsal

ortarrun etkili olduqunu, one surmektedir.
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Toplumsal ortarmn etkisi, ailenin cocuqa, gence kars: tutumu ve yaklasi rm ile
baslarnaktadrr (K6knel, 2001 ).

Genclerle calrsan uzmanlar sorunlu qenclerin,
oranda

aile

catrsrnatanndan

1996).

Gencin

ailesinde

kaynaklandrqrrn
ya§ad1g1

sorunlanrun

belirtmektedirler

iliskilerin,

gencin

buyuk

(Eryuksel,

kisilik

yaprsiru

bic;imlendirmede onernf olduqu belirtilmektedir (Yavuzer, 1996).

Genc;lik donerni

gencin

kimlik

formasyonunu

kazandrq:

ve

bu

formasyon icin deqerlermi, fikir ve tutumlanru §ekillendirdigi bir donerndir.
Gencin ki§ilik yapisrrn bicimtendirrnede etkili olan aile ortarrunda uyelerin
birbiriyle kurucuqu iliskiler sonucu duygusal bir atmosfer olusmaktadir. Gencin
bu havayi alqrlarna bicimi, olqunlasrna surecinde duygusal, tutumsal

ve

davrarussal etkilere yol acrnaktadir (Dreyfus, 1976'dan Akt. Trnaz, 1997).

Cocuklarin ergenlik donernine girmesi, aile sisteminin organizasyon
esnekliqini test etmek icin en uygun d6nem olarak belirtilmektedir.

Aile

yaprsrmn ve fonksiyonlanrun degi§iminin gerekli olduqu bu donem, ebeveyn
cocuk iliskisinde, gencin aile sistemi disma crkrnasi ve yeniden girmesi gibi
degi~ikliklere izin verildiqi, eslerin orta ya§, evlilik ve meslek konularmda
yeniden dusunrneye ba~lad1g1 ve eslerin kendi ana babalarrrun bakirmru
ustlendiqi bir donemdir (Goldenberg ve Goldenberg, 1991 ).

Havighurst, gern;lik donerninde gencin qelisirnsel odevini, ana- babaya
baqrrnlrhktan srynlabilrne olarak tarumlarnaktadrr

Sagl1kl1

gencin

itiskilerini

yasantismda

onemli

yasarruru bir yetiskin

yeri

olarak

olan

kisilerle

surdurebiirnek

icin gerekli

baqrrnsrzhk ise,
zedelemeden
olan

becerileri

edinebilmesi ve kendini qerceklestirebilrnesi ile olusrnaktadrr (Atakan, 1987).

Genclik donerni, genc;lerin ebeveynleri tarafrndan stres dolu olarak
alquanrnaktad.r.

Gecas ve Pasley'nin

bir arastrrrnasinda,

babalar %64,

anneler % 62 oranla ana-babahqrn en zor donernini, cocuklan erqenliqe
gec;tiginde yasadiklanru
zorluqu

iki

temel

belirtmektedirler.

nedene

Anne

b~glar:naktadir.

babalar

alqiladrklan

Bunlar_gengl_~rin

bu

uzerindeki
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kontrollerinin azalrnasi ve genc;lerin ozqurluklerinin

artrnasi nedeniyle onlarm

temel guvenligi icin endise duymalandrr (Gaces ve Seff, 1990).

Eksi (1982),

gencin

ailesiyle

ili§kilerini

uc grupta

inceternistir

ilk

gruptaki qoruse gore; iliskiler, gencin bireyselliqini kazanmak icin ebeveyninin
otoritesine

baskaldrrrnasryla

eqemenliqinde
ve

toplumsal

baskaldrrmarun

surrnektedir.
otorite

baslayan

"yabancilasma"

duygusunun

1960'1ardaki genc;lik hareketleri, d6nemin politik

sembollerine

deqil

aslmda

bir uzantrst olarak qorulrnektedir.

ailenin

otoritesine

Genclik d6neminde,

ana

baba otoritesi yerini akran gruplanrnn otoritesine brrakrnaktacir. Tum gruo1a
bir lidere ihtiyac duyrnaktadirlar.
lider bulunmaktadir.

Ancak

Oysa ailede anne ve baba olmak uzere ·· ·

genc;lik d6neminde,

ana-babarun

yerine

lice'"

6zellikte akran bireyler gec;mektedir. Ailenin bu d6nemde saqlrkh fonksi
gosterebilmesi
korunrnas:

icin ana-baba arasmda guc;lu koalisyonun

ve devam

ettirilmesi

gerekmektedir.

bu donemce

Her acidan

de

hrzh qelise

· genc;lerin temel ihtiyac, ana-baba iliskisinde kararl1l191 gdzlemlemektir

(E .•

1982).

Bu

donernde

karsuanmasr, ebeveyn
sirurlarm

korunrnasr,

aile

yaprsuun

surekliliqi,

cocuklarin

olarak eslerin koalisyonda
cinsiyete

bagl,

cocuklara aktanlrnasryla saolanmaktadu

rollerle

olrnasi, kusaklar a-as,

iliskili

temel

iliskilerir:

cocukluktaki

fonksiyonla

(Eksi, 1982).

Aile ve gene; iliskilerim tarnmlayan ikinci qorus ise ge
aileyle

ihtiyacla

ili~ki bicimlerinin

devarm

donernince

seknde

oldug

yonundedir. Son g6ru§ ise, ilk g6ru§un aksine qenclerin aile ili§kr erinde anababaya yabancrlasrna yerine ana -babadan Iarkulasrna olduqu seklndedir.
qoruse gore genc;ler cift oryantasyonludur.

Bu

Sosyal yasamlanru dOzenlemede

ve qunluk yasarnda arkadaslanrun qoruslerini alir ve degerlerini benimserken;
gelecekteki

rollerini ve yasanti

altmda kalmaktadrrtar.

bicimlerini

sec;mede ana-babalanrun

etkisi

Bu noktada ailenin ortarrurun sorunsuz olrnasi genci

· olumlu benimsemeler yaprnasmda etkili olmaktadrr (Eksi, 1982).

Bireysel farkhlrklar. ailenin kontrol davrarusi, ailesel stres kosullan
ergenlerin

problem

kosullanrun

davramslanru

birey uzerinde

inceleyen

uygulanan

Barber

psikolojik

(1992),

aile

ve davrarussal

st

kontr

etkiledigini belirtmektedir. Ailedeki asm psikolojik kontrol ic;e-kendine yonelr
problemlere yol acarken, yetersiz davrarussal kontrol disa- topluma yonelr
davramslara

yol acmaktadir.

stres kosullandir.
oynamaktadrr.

Gencin

Kontrolun turu ve duzeyini belirleyen ailed
bu kontrotu

Genc;lerin ice veya

alqrlarnasmda

disa

yonelrnis

kisili« ozellikleri
problemlerinin

orts

cikrnasmda dusuk stres duzeyi, olgunluk duzeyi ve aile sorunlanrun etkisi
duyarh alma derecesi gibi bireysel farkirlrklar da rol oynamaktadrr

(Barbe

1992).

Gencin

ana-baba

davraruslanndan
denetleyici

iliskrlerinde

soz eden Atakan

olan ebeveyn

ebeveynin

destekleyici

( 1987) , destekleyici

davraruslarmm

gencin

ve denetle;
ve ikna yolu

saqhkl: sosyal ve ki§

ozellikleri qelistumesinde etkili olduqunu belirtmektedir (Atakan, 1987).

Yaprlan

bircok

genc;:lerde uyum

arastrrrna

sorunlan

aile

yarattrqrru

ortarrundan
belirtmektedir.

kaynaklanan

stre:

Bu nedenle

gene

ki§iliginin geli§mesinde ana-baba tutum ve davraruslanmn etkisi cok onernl]
(Gokce, 1984).

Yavuzer (2004)'e gore, buyurne asarnalarmda
saqlikh aile iliskileri icinde yetismektedir.
ili§kiler, mutlu, arkadasca,
saqlarnaktadrr.
genellikle

Bunun

basansrz

basarui olan qencl

Aile icinde gerc;ekle~en basai

bunahmdan uzak ve yapici bireylerin olusurnur

tersi

olarak

bir anne-baba-

uyum

bozukluqu

qosteren

cocuk itiskisinin urunudurler

genc;le

Anne '

babarun sevgisi ve ilgisinden yoksun olarak buyuyen genc;ler buyuk bir se'v
ac;l191 qostermektedirler

Bu achk da, bir takirn davrarus bozukluklanna nedi

olrnaktadrr (Yavuzer, 2004).
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2.2.5. Genclik Donerninde Sigara Ve Alkol Kullarnm,

Gencler
sorunlanndan
degi§ik

eglenmek,

sosyal

ve duygusal

gereksinimlerini

gidermek,

uzaklasmak, heyecan aramak veya meydan okumak gibi 90k

nedenlerle

madde

kullanmay,

denemektedirler.

Erken

ergenlik

ddneminde aileye ve diger otorite fiqurlerine bagl1l1k devam etmekte ve sosyal
normlara uyum surrnektedir. Bu nedenle bu d6nemde madde kullanma egilimi
90k nadiren

gdzlenmektedir

Ancak, MacKenzie
baslarulmasrmn

(Hogan,

2000; MacKenzie

ve Kipke, 1998).

ve Kipke (1998), madde kullarurruna 15 yasmdan once

madde

kullarurmrun

devam

etmesi

ve maddenin

kotuye

kullarulmasi acismdan onernli bir risk faktoru olduqunu belirtmektedir.

Orta

ergenlik

donerni

ise

aileden

ve

diger

otorite

fiqurlerinden

baqrrnsiztasrna egiliminin ortaya 91kt$t ve meydan okuma cabalan nedeniyle
bircok gencin madde kullanmay,

denediqi donerndir.

Bu ddnemde

madde

kullanrm, bir baskaldin isareti olabileceoi gibi, arkadas gruplanna uyum icin de
gerekli gorulmektedir

(Hogan, 2000; Heischober ve Hofmann, 1997; Wolfson

ve diqerleri, 1997).

Gee; ergenlik

ddneminde

ise ergen artrk olqunlasrrus,

atmarun anlarruru kavrarrus ve qeleceqin: dusunebilen
birey olrnustur

sagl1g1 riske

ve planlayabilen

bir

Bu nedenle gee; ergenlik ddneminde madde deneme egilimi

azald1g1 ve madde kullanrm, yanrnda diger sagl1ga zararh davraruslann da 18
yasindan

sonra kazarulrna riskinin du§tugu

Liepman

ve digerleri,

1998). Ancak

belirtilmektedir

bu ddnem

(Hogan, 2000;

ayru zamanda

qenclerin

universiteye basladtq: donerne denk gelmektedir. Oniversite 6grenimine ge<;i§
gene; icin hem sosyal hem de psikolojik

bir meydan okurnadrr. Artik gene;

gelecegini kurmak ve olusturrnak gibi ciddi bir sorunla kars: karsiyadrr. Ogel
ve Erol (2005), bu donernde sigara, alkol ve madde kullarurrurun qencler icin
bir kacis olabileceqini belirtmektedir.

Kandel ve digerleri (1984), 18- 2·1 yasma kadar herhangi bir maddeyi
denernernis genc;lerin daha sonraki yaslarda bu maddeleri kullanma riskinin
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eek dusuk olduqunu gostermi§lerdir.

Sadece kokain bu belirlemenin di smda

kalrnaktadrr. Benzer sekilde Elster ve digerleri de (1994) , sigara baqrrnhs:
olan eriskinlerin %90'1n1n bu al1§kanl1g1 21 yasmdan once kazandiklan ve yine
sigara icen eriskin kadrnlarin % 40- 45'inin, eriskin erkeklerin ise % 55-60'1nin
bu al1~kanl1g1 18 yasindan once kazandrqrru saptarmslardrr

2.2.6 Genclerin

Sigara Ve Alkol Kullammma Baslarna Nedenleri

Ogel ve Erol'a (2002, 2005) gore, genc;:lerin sigara, alkol ve madde
kullanmaya en srk baslarna nedenleri sunlardir:

Gencler en sik olarak merak nedeniyle
oaslarnaktadrr

sigara ve alkol kullanmaya

Bu nedenle aile ortarrunda, okul da ve medya da ozendirici

davraruslardan

kacmmak

gerekmektedir.

Arkadas

baskist

ikinci

onernli

etkendir. Bir arkadas ortarrunda yaprlan israra genellikle dayarularnamaktadrr.
Arkadas

grubunun

yasanrnaktadir.

drsmda

kalmak,

onlardan

farkh

olmak

korkusu

Birde buna merak eklenince kullarum kacrrulmaz olrnaktacrr

Bu nedenle gencin kendini koruyabilmesi ve hayrr diyebilmesi cok bnemlidir.
Hayir deme once aile sonra okul ortarninda ogrenilmektedir

(Ogel,2002; Ogel

ve Erol, 2005).

Sorunlan

cozrnek

icin

basks

kullarurrun srk olduqu bildirilmektedir.
etkendir.
ogretilmesi

Bu

nedenle

onern

davranacaklanrun

genc;:lere

kazanrnaktadir.

yol

kalmadiqma

inandrklan

zaman

Baska bir deqisle caresizlik bnemli bir

sorunlar

ile

Genclere

basa
bir

crkrna

sorun

bgretilmesi ve buqune kadar kullandiklan

yonternlerinin

karsismda

nasi:

yanl.s davrarus

bicimlerinin duzeltilrnesi gerekmektedir (Ogel,2002; Ogel ve Erol, 2005).

Bazi calismalarda

ise gencin sigara ve alkolu kendini kamtlamarun bir

yolu olarak alg1lad1g1 icin kullandiq: belirtilmektedir
2005).

(Ogel,2002; Ogel ve Erol,
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Aile ile cesitli sorunlar yasayan

genc;lerde sigara, alkol ve madde

kullarum yayg1nl1g1 daha fazla bulunmustur.
sigara

ve alkol

kullarurruna

Aile ici iliskiler ve sorunlar

baslarnasrnda

onernli

nedenler

da

arasrndadrr

(Ogel,2002; Ogel ve Erol, 2005).

- 2.2. 7 Genclerin Sigara Ve Alkol Kullanmalarmda Ailesel Risk Etkenleri

Ergenlerde
taktoru

madde kullarurruna

tarumlanrrusnr.

zemin hazrrlayan

Bu risk faktorlerinden

bir veya

cok sayi da risk
bir kac tanesini

tasrrnayan ergenin madde baqrrnns: olma riski cok azdir. Risk faktorleri ailesel
risk

faktorleri,

arkadaslar,

okul,

bireyin

kisisel

ozellikleri,

diqer

riskli

davraruslann qorulrnesi ve toplumsal ve c;evresel faktorler olarak siralanabitir
(Oqel, 2002).
kullarurm

Bizim

arasmdaki

arastirmarmzda
iliski

aile sorunlan

ara§t1nld1g1

ic;in

ile genc;lerin madde

ailesel

etkenler

uzerinde

durulacaktrr.

Ergenlerin madde kullanmasma

zemin hazrrlayan ailevi risk faktorleri

genellikle 2 grupta toplanmaktadir:

1- Genetik faktorler
2- Ailenin davranis bicimleri ve aile ic;i ili§kiler

Alkolizmin

genetik

gec;i§

gosterdigi

uzun

suredir

bilinmektedir.

Ebeveynleri alkolik olan erkek cocuklarin alkolik olma riski, ebeveynleri alkolik
olmayan cocuklara gore 4-5 kat daha fazladir (MacKenzie ve

Kipke, 1998).

Werner ve digerleri (1999). ikizlerde yapuan arasurrnalar da alkolizmin genetik
qecisli olduqunu qosterrnistir (Heischober

Gengler
qelisirnlenni

yasarnianmn

ilk

ve Hofmann, 1997).

yrllannda

sosyal,

aile ortarrnnda tamarnlarnaktadrrlar

~ekilde tamamlayabilmeleri
gerekmektedir.

duygusal

Bu qelisirnlenm

ve

bilissel

sorunsuz

icin aile ortarrurun huzurlu ve sorunsuz olrnasi

Aksi durumda, qencler duygusal acidan eksik ve celiskili

duyular icinde olrnaktadrrtar (Kucuk, 1982'den Akt. Arman, 1993).
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Aile ile qenc arasmdaki iliskinin saqhkh olrnasr, bireylerin daha sagl1kl1
qelisrnesiru saqlarnaktadrr.
Ergenlerde madde bag1ml11ig1 aile yapisryla yakindan iliskilidir. Aile ici
catrsrnalar, sorunlar, aile baqlanrun zayif olusu, aile i<;i sidcet ve istismar
madde kullarurru icin bnemli risk faktbrleridir
Resnic

ve

digerleri,

tutarsizhklar,

asm

saqlanrnarnasr,
izlenmemesi

1999).
sertlik

bzellikle
diger

Ebeveynlerin

veya
ergenin

6nemli

(MacKenzie

risk

asm

ergene

rahatlik,

davraruslanrun
fakt6rleri

ve

Kipke, 1998;

karsi

uygun

tutumlannda
supervizyonun

ebeveynler

arasrn

da

yer

tarafrndan
alrnaktadrr

Ebeveynlerin madde kullanmas, veya kullarurna tolerans g6stermesi ve evde
bu maddelerin bulunrnasi da ailesel risk faktorleri olarak kabul edilmektedir
(Hogan,2000; Jackson ve digerleri, 1997).

Hugan (2000), madde kullarurm icin ailesel risk faktbrlerini kisaca §U
oashklar altmda ozetlernektedir.

•

Kaotik aile yaprsi ve supervizyonun olrnayrsi

•

Ebeveynlerin asm serbest tutumu

•

Ebeveynlerin asm otoriter olusu

•

Ebeveynlerin madde kullarurru

•

Evde maddelerin bulunmasi ve kullarulrnasi

•

Fiziksel veya cinsel istismar

1998 y.Irnda Turkiye'nin 15 ilinde toplam 20.000 lise 2.sin,f bgrencisiyle
yapilan "sigara, alkol ve madde kullarum yayginllg1 ve bzellikleri- SAMAY-98"
isimli calrsmarun sonuclanna gore sigara, alkol ve madde kullarurm icin ailesel
risk fakt6rleri

§LI

sekilde belirtilmektedir (Akt. Ogel, 2002):

•

Aile de madde kullarurrurun olmasi,

•

Aile icinde cocuk istismanrun ve ihmalinin olrnas:

•

Anti sosyal, cinsel sapik ya da akll hastasi olan aile uyelerinm olrnas:

•

Aile ici stresin fazla olrnasu Orneqin ekonomik sorunlar)
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•

Ebeveynlerin evlilik iliskilerinde catrsmarun fazla olrnasi

•

Genis ve kalabahk aileler

•

issiz aile uyelerinin varl191

•

0U$Uk egitim duzeyme sahip ebeveynler

•

Aile ici siddet

•

Aile icinde aliskanhklann

ve duzenin olmamas, (birlikte yemek yemek

gibi)
•

Parcalanrms ve bosanrrus aileler

•

Ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin kaybi

•

Baskici ve ilgisiz aile ya da asm koruyucu kollayici aile tutumu

•

Aile icinde gencin ozdesirn kuracaqi bir bireyin olmarnasr.

Hops ve digerlerinin (1990) yaptrklan cahsrnada, anne ve babarun alkol
ve sigara

kullanrnasirun,

cocuklann

olducunu belirtmektedirler.

sigara ve alkol kullanrnasrnda

etkili

Green ve digerlerinin (1990)'nin yaptiklan causrna

da bu sonucu desteklemektedir.

Hilman ve Sawilawsky
gern;likte

alkol,

sigara

ve

(1991) yaptiklan
diger

maddeleri

calismada,

cocuklarin

kullanrnalannda

erken

calisan

ve

cahsmayan annelere sahip cocuklar arasmda bir fark olrnadrq: belirtmektedir.

lsohanni ve digerleri (1991 ), yaptrklan cahsrnada anne babarun her
ikisinin ya da herhangi birinin eksik olmasrrun cocuklarin

kotu alrskanhklara

baslarna riskini art1rd1g1 belirtilmektedir.

Cohen

ve digerleri

(1994),

sigara

icrne ve ebeveyn

davraruslan

arasrndaki iliskiyi arastrrdrklan cahsmada, sigara ve alkol kullanan cocuklarm
anne babalanrun, cocuklarrna daha fazla vakit aymp, iletisimlerini artrrrnalan
sonucunda,

bu cocuklann

duzeylerinin

du$t0gunu tespit etrnislerdir. Ayn. cahsrnada ailedeki yakin aile

iliskilerinin,
olduqunu,

cocuqun
ailedeki

son

bir ay icindek,

madde kullanan
yikic:

tutumlann

ick: ve sigara

arkadaslarrndan

kullanma

kacmrnasinda

ise, qenclerde son

bir ayda

etkili
alkol
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kullarurmru

yaklasrk

iki

katma,

sigara

kullarurm

ise 4

katrna

c;1kard1g1

belirti lmektedir.

Sonuc olarak aile ile ilgili risk faktorleri sigara ve alkol kullarurmna
oaslanrnasmda ve ahskanhqm olusup surdurulrnesinde ve sonlandinlmasmda
6zellikle qenclik donerninde belirleyici rel oynarnaktadrr.

2.2.8.Genc;;leri Sigara ve Alkol Kullammmdan Koruyucu Faktorler

Risk etmenleri gibi, bir de genc;leri sigara, alkol ve diger maddelerin
kullarurmndan koruyan faktorler bulunmaktadrr.

Koruyucu

etkenlerin

neler olduqunun

bilinmesi,

baska

gruplar

ve

genc;ler icin de bu etkenlerin saqlanmasr yoluna giderek bir 6nleme proqrarm
olusturulmasiru

kolaylastrrabileceqi

icin 6nemlidir. Koruyucu olducu saptanan

etkenler Oqel ve Erol (2005) taratmdan §LI sekilde belirtilmektedir:

Toplumsal cevre: Orta ya da Ost sosyo-ekonomik duzey, dusuk issizlik
oraru, 1y1 kornsuluk
ogrenme,

ili§kileri,

sue; islerne orarunm

katihrn ve sorumluluqu

destekleyen

az olrnasi,

iyi okullar

okul ortarm, kaliteli sagl1k

hizmeti ve sosyal hizmetin varl1g1 olarak belirtilmektedir.

Aile <;evresi: Aile gelir duzeyinin iyi olrnasi, ogrenmeyi destekleyen
ebeveynler, cocuk sayisrrun dart cocuktan az olrnasi, aile icinde stresli yasarn
olaylanrun az sayida olrnasi, eslerin evlilik iliskilerinde dusuk catrsrna, ilgili ve
destekleyen kardesler olrnas: koruyucu fakt6rler olarak belirtilmektedir.

Dogumdan,

yetiskinlik

d6nemine

kadar genc;lerin tutumlan,

hemen

hemen tamamen aile ortarrunda sekillenrnekteou. Ozellikle qenclik donerninde
aile ortarrurun

huzurlu

ve sagltkl1 olmasi

qenclerin

sorunlu

davranislar

sergileme ve bag1ml1l1k yapici madde kullanma riskini azaltmaktadir
1980'den Akt. Arman, 1993).

(Mogan,
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2.3. KONUYLA iLGiLi ARA~TIRMALAR

2.3.1. Dunyada Yapilan Arastrrrnalar

Herzog ve Sudia (1971 ), aile icince yasanan catrsrnalarm cocuklarda
psikiyatrik rahatsrzuklar ve ogrenme problemleri

yarattrqiru bulrnustur

(Akt.

Rascnke ve Rascnke, 1979).

Kirshenbaum, Lonoff ve Malina (197 4), madde baqrmlrs: qenclerin aile
ortamlanrn

incelemistir.

yaprlrrusnr

Sonucta

Bunun icin madde baqrmirs.

madde

bag1ml1l1gin1n,

bireyin

10 aile ile qorusrne
kendisine

veya

aile

etkilesirnine kars: protesto oldugu ortaya crkrrustrr. Ozellikle de ebeveynlerinin
cansrnah davraruslanna kars: kmldiklanru ve genellikle de madde bag1ml1l1g1
veya

cinsel

ifade

yollanyla

protesto

davrarnslan

benimsedikleri

ortaya

cikrrustrr Bu arastrrrna sonucunda ozellikle baqrrnl: genc;:lerin annelerinin evde
lider olduqu, babalarrnm ise pasif ve kendilerine yeterince model olmadrq:
ortaya crkrrusnr.

Kaufman

(1981 ),

Munichin'in

yapisat

aile

teorisinden

hareketle

uyusturucu bag1ml1lannin aile yapilanna bakrrustir. Bunun ic;in 78 uyusturucu
oaqrmhsmm
"belirgin,

aile etkilesirnini

acrk"

strurlan

incelernistir

olrnadiqrru

Sonucta

bulrnustur.

bu ailelerin

Aile

hie; birinin

iliskilerirun

aynlrrus,

baqrrnsrz veya eek daqrruk ve belirsiz olduqu qorulrnustur (Akt. Levine, 1985).

Jurich, Polson ve Bates (1985), uyusturucu bag1ml1s1 olan genc;lerin
aile

yaprlanrn

incelernistir

Bunun

icin 48 uyusturucu

bag1mlls1

gern;le

qorusme yapilrrus ve anket uyqulanrrustrr. Sonucta uyusturucu kullananlann
ailelerinin digerlerine gore daha cok baskrci, otoriter oldugu ve ailede sagl1kl1
bir iletisirnin olrnadrq: belirlenmistir

Bunun uzerine de genc;lerin kendilerini

desteklesin diye bag1ml1l1k yapici madde kullandiklan
mekanizmalar,na

basvurduklan belirlenmistir

ya da inkar savunma
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Barnes,

Farrell

ebeveynlerinin

ve

Cairns

(1986),

rolunu incelernislerdir.

genc;lerin

icki kullananlarla

bulunmazken,

gencin

cok fazla

kullarurnmda

Bunun icin 124 ailenin (120 anne, 85

baba, 17 4 ergen) evine gidip onlarla qorusulmustur
oranda

alkol

Sonucta ebeveynleri

ic;ki kullarurm arasmda

icki kullanan

ebeveynlerin

az

anlamh bir iliski

cocukiannm

bundan

etkilendiqi ortaya crkrrustrr

Didier ve Smart ( 1986) , ergenlerin uyusturucu madde kullarurru ile aile
fonksiyonlan

arasrndaki

iliskiye bakrmslardir.

Bunun icin 353 ergene

Aile

Uyum ve Butunluqunu Oeqertendirrne Olc;egi uyqulanrrustrr. Sonucta Olson'un
modeline

gore ergenlerin

%39.9'u

uyurnlan

rlirnh, aile fonksiyonlan

dengeli aile olup, aile butunlukleri

sagllkl1 bulunrnustur

Deneklerin

ve

%33.3'u

orta, %23.8'i uc noktadaki aileler olup, bunlann aile fonksiyonlan eek saqlikstz
bulunrnustur.

Uc; noktada olan ailelerden gelen ergenlerin, dengeli ailelere

gore alkol ve madde kullarurm oranlan yuksek bulunrnustur. Ancak ortadaki
aileler ile dengeli aileler ve ortadaki ailelerle ile uc noktadaki aileler arasrnda
alkol

ve

uyusturucu

madde

kullarurru

konusunda

anlarnh

bir

fark

oulunrnarmstrr

Brown, Creamer ve Statson (1987)'de
ebeveynlerinin
ergen

ergenlerin

alkol kullarurrunda

etkisini incelernistir. Bunun icin yaslan 12-19 arasindaki

arastrrmaya

almrrustrr.

Ergenler

4

gruba

aynlrrustrr:

116

Ergenin

ebeveyninin ic;ki kulland1g1 grup (n.23), ergenin alkol kullandiq: ebeveynlerinin
kullanmad1g1 grup (n.31 ), ergen ve ebeveynlerinin

alkol kullanmadrq:

grup

(n.29), ergenin alkol kullanmadrq: ancak ebeveynlerinin kulland1g1 grup (n.33).
Deneklere Alkol Beklenti Olc;egi uyqulanrrus ve sonucta alkol kullananlann
kendi

kisilik

ozellikleri

ile ebeveynlerinin

alkol

kullanmalanrun

ergenleri

etkiledigi ve srkrntrh anlarrnda alkol kullandiklan belirlenrnistir.

Friedman,
ergenlerin

Utada ve Marrissey

ailelerini

terapistlerinin

incelernistir.

qorusleri ahnrrustrr

(1987), uyusturucu

madde baqrrnhs:

Bunun icin direkt ailelerin
Arastrrmada

Circumplex

deqil bunlann
Modelinin

Klinik

Olc;egi uyqulannustrr. Terapistler tedaviye basvuran aileleri (ergenleri %43'u,
annelerinin

%61 'i ve babalanrun

%53'u)

Olson'un

modeline

gore

katr-
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baqrrnsrz boyutunda alqrlanrruslardrr. Madde baqrrnlrs: aileleri uc noktada olup
aile butunlukleri

ve uyurnlan

cok zayif ve fonksiyonlan

saqhksiz olarak

alqrlanrrustrr.

West, Hosie ve Zarski (1987), uyusturucu

madde kullarurnmda

aile

yaprsiru incelernisler. Bunun icin Bowen'in Aile Sistem teorisini denernislerdir.
Hastanede

uyusturucu

tedavisi qoren yaslan

arastrrrna kapsarnma almrmstrr. Arastrrmada

13-25 arasmdaki
drama teknigi

35 ergen

uyqulanrrustrr.

Sonucta hastalar ve ailelerinin birbirlerine cok kapah olduqu ve iletisimlerinde
aynlmaya doqru bir yol aldrklan ortaya crkrmstir.

Coombs ve Lanverk ( 1988), ebeveyn-genc; iletisimini ve bu iletisirnin
alkol ve uyusturucu madde kullarurmna etkisini incelemislerdir. Bunun icin 443
ebeveyn ile cocuklan arastrrrnaya aunrrustrr Arastrrrnada goru~me yonterni
kullarulrrusttr. Arastrrrna sonucunda
cinsiyetleri,

su bulgular elde edrnnistir. Ergenlerin

etnik k6kenleri ve sosyoekonomik

duzey deqiskenleri

ile alkol

kullarurru arasrnda anlarnh bir iliski bulunrnarrustrr. Ancak ebeveyn-

ergen

iliskisinin alkol ve uyusturucu madde kullarummda etkili oldugu bulunrnustur
Alkol

ve madde

kullananlarm

ebeveynleri

ile iletisirninin

acrk olmadrqr,

duygusal olarak kendilerini ifade edemedikleri, ailede televizyon, ev odevleri
ve alkol-madde
ebeveynlerine

kullarurru ile ilgili kati kurallann
quvenrneyi,

crkrrustrr. Madde

olduqu ve bu qenclerin

onlarla iyi itetisirnleri olrnasim

kullanmayan

ergenlerin

ebeveynlerinin

kendilerine quvenrneleri icin onlan daha eek ocullenoirdikleri

istedikleri

ortaya

ise cocuklanrun
ve onlarm kisisel

problemlerini cozrnede yardrrnci olduklan bulunmustur.

2.3.2.Tl.irkiyede Yapilan Arastrrmalar

Bahar
ahskanhqmm

(2001)

, toplam

olusrnasinda

on Oniversitedeki

2562

6grencide

"Sigara

Oniversite ogrencileri uzerinde etkili olan sosyo-

ekonomik fakt6rleri" arasturrus. Bu arastrrrnarun sonucunda su bulgular elde
edilmistir.

Kardes

sayrsiyla

sigara

icrne

davrarusi

arasrnda

iliski
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bulunarnarrustrr.

Babarun

6grenim

durumu,

anne-babanrn

mesleqi

ile

6grencinin sigara icrne davrarns: arasinda anlamli bir iliski bulunarnarrustir.
Annenin bgrenim durumu ile ogrencilerin sigara kullarurrn arasmda anlarnh bir
ilisk: tespit edilrnistir. Annesi ortaokul mezunu olan bgrencilerde sigara icme
davrarusi

daha

6grencilerde

yuksek

iken

annesi

lise ve dengi

okul

mezunu

olan

Ailenin

aylrk

sigara kullanma oraru daha du:;;uk bulunrnustur.

ortalama gelir duzeyi ile ogrencinin sigara icrne davrarusi arasmda anlarnh bir
ili§ki bulunmustur.
bgrencilerde

Alt ve ust gelir durumuna

mensup

sigara kullanma oraru, orta gelir grubuna

ailelerden

gelen

mensup ailelerden

gelen bgrencilere gore daha yuksek bulunmustur. Aile iliskilerinde ciddi sorun
yasayrp yasarnarna durumu ile sigara al1:;;kanl1g1 arasmda anlarnh bir iliski
bulunmustur

Aile iliskilerinde -sorun yasayan bgrencilerde

sigara ahskanlik

oraru daha yuksek bulunrnustur. Anne ve baba davrarusiru ilgisiz ve otoriter
olarak degerlendiren bgrencilerde sigara kullanma oraru yuksek bulunrnustur.
Ogrencinin

annesinin

sigara ahskanhqrnm

olrnasi hem krz hem de erkek

6grencilerin sigara ahskanhk riskini artirmakta oldugu bulunrnustur

Yilmaz ve digerleri (2007), Gazi universitesi 2005- 2006 egitim-ogretim
dbneminde beden egitimi ve spar yuksek okulu bgrencilerinin sigara ve alkol
kultarurruru degerlendirmi§lerdir.

Bu cahsrnaya 600 bgrenci

katrlrrustrr. Bu

arastrrrnada sigara icrne s1kl1g1n1n % 53, icrnerne s1kl1g1nrn %47 olduqu, alkol
icrne s1kl1g1nrn% 60, icrnerne s1kl1gin1n % 40 olduqu. erkek bgrencilerin
'sirun,

krz ogrencilerin

% 34'unun

sigara

ictikleri,

erkek

ogrencilerin

%66
%

63,3'unCm, krz ogrencilerin % 36, 7'sinin alkol tukettikleri saptanrrustrr. Sigara
icen ogrencilerin % 20'sinin qunde 12-17 adet sigara igtigi,% 25'nin arkadas
ortarrnndan etkilenerek
sigara

icmeye

83,3'unun

sigara i9meye ba:;;lad1g1 , % 25'nin

ba~lad1g1

annelerinin,

tespit

edilrnistir.

%83,3'unun

Sigara

babalanrun

icen
da

16-20

yasmda

katrhmcrlarm

sigara

%

kullandiklan

saptanrrustrr. Alkol icsn 6grencilerin % 27'sinin ozentiden delay: alkol icrneye
ba:;;lad1g1, % 25'nin 16-20 yasmda alkol icrneye basladrq: tespit edilrnistir.
Aynca

alkol

icen

katrhrncilann

%

babalarrrun alkol tukettikleri saptanrmstir.

94.?'sinin

annelerinin,

%

87.5'inin
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Herken'in ( 1997), qenclerdeki sigara kullanma davrarusmda anne baba
tutumunun ve sosyokulturel duzeyin etkisi ile ilgili yapt1g1 cahsmada, Sigara
kullanan

6grencilerin

Anne

(164.69±15.66-163.66±16±33),

Baba

Tutum

Olc;egi

sigara kullanmayan

puaru

6grencilerin

ortalamalan
Anne

Tutum Olc;egi puan ortalamalanna gore (171.40±15.44-170.37±15.73)

Baba

anlamh

olcuce daha dusuk bulundu (p<0.001 ). Anne Baba Tutum Olc;egi puanlan,
otoriter yens doqru kaydrkca, sigara icrne orarunda artis bulundu (p<0.001 ).
Kizlann sigara kullanrnastm artiran onernli degi$ken olarak annenin birden
fazla evlilik yaprnasi bulundu (p<0.001 ). Anne babarun isi, egitimi, ailenin gelir
duzeyi ile cocuklarm

sigara kullanrnasi

arasmda

anlarnh ilisk: bulunrnadi

(p>0.05).

2.3.3.KKTC 'de Yapilan Arastrrrnalar

Cakici ve Cakic: (1996), KKTC'nin tum liselerinde 2215 lise 2. siruf
ogrencileri arasmda yapilan arasnrrnada sigara, alkol ve madde kuliarurmrun
KKTC'de

onernli

bir

sorun

haline

geldigi

g6rulmu$tur

Bu

cahsrnada

ogrencilerin %47,2'sinin hayatlan boyunca en az bir kez sigara, %80,8'inin ise
hayatlannda en az bir kez alkol kulland1g1 tespit edilrnistir.

Cakic: ve Cakici (1999),

lise ve ortaokulda uyusturucu kullarurru ile

ilgili cahsmalanru tekrarlarmslar ve 1996 yrhnda elde edilen verilerle 1999'da
elde ettikleri verileri karsilastrrrna irnkaru bulrnuslardrr. Yapilan bu calrsrnada
KKTC'deki lise 2. srruf ogrencilerinde hayat boyu en az bir kez sigara deneme
oraru %40,6, hayat boyu en az bir kez alkol deneme orarn ise % 79,7 olarak
tespit edilrnistir.

KKTC'de lise 2. strut 444 ogrenci arasmda Zafer Bekiroqullan'run
yihnda yapt1g1 cahsmada

ogrencilerin

hayat boyu sigara

kullanma

2003
oraru

%39,6 ve alkol kullanma oraru %85,8 olarak tespit edilmistir. Bu cahsmada
aynca ailelerin alkol kullarurru konusunda bilincli ve bilgili olmadiqr, ergenlerin
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%72,7'sinin ailesinin alkol, %76,0'inin

ailesinde sigara kullaruhyor olrnasrrun

qencler

kullarurn

arasrndaki

alkol ve

sigara

oraruru

olumsuz

etkilediqi

sonucuna vanlrrustir (Bekiroqultan, 2003).

Cakic: ve arkadaslanrun 2003 yihnda KKTC genelinde 13-65 yas arasi
829 kisiye uyquladiklan

sigara- alkol- madde yayqmlik cahsrnasmda, 20-29

yas grubunda totem kullanma oraru % 51, 1, alkol kullanma oraru % 86.2
bulunrnustur (Cakrci, 2003).

Cakici

(2004)'nin

s1kl1g1 ve nedenleri

yapt1g1 KKTC lise ogrencilerinde

ile ilgili cahsrnada

madde kullarurn

hayat boyu en az bir kez sigara

kullanma oraru % 35,2, alkol kullanma orarn ise % 85,9 olarak tespit edilmistir.
Bu cahsrnada madde kullanan ogrencilerin ebeveynleri ile iliskilerinin daha az
olduqu, anne ve babalanrun

birbiri ile daha az anla§t1g1, ailede srk alkol,

sigara ya da esrar kullarurmrun daha fazla olduqu tespit editrnistir ( Cakrci,
2004)

Cakicr, 1996 verileri ile cocuk istisman ve madde kullarurm arasindaki
iliskiyede bakrlrrusnr. Psikolojik ve fiziksel
davrarusrna

rnaruz kalanlarm

qorulmustur.

istismara ugrayanlann

madde kullandrklan.

madde

istismara

kullarurruna

ugrayanlar

daha fazla

ile ihmal

yoneldikleri

daha fazla sigara, alkol ve uyusturucu

aynca madde kultamrmyla

ilgili deqer yarqrlanrun

ve

dusuncelerinin de bu doqrultuda geli:;;tigi qozlenrnistir (Cakrcr, 2000).

Dernircioqlu (2006),
Ozellikleri

ve

Risk

Oniversite Ogrencilerinde

Faktorleri'ni

arastrrrmstrr.

Sigara-Alkol

Bu

Kullamrn

arastrrrnaya

katrlan

6grencilerin 72.3'0 hayat boyu ez az bir kez, % 50.4'0 hayat boyu 40 kez ve
ustu sigara, % 91. 7'si hayat boyu en az bir kez, % 59.3'0 hayat boyu 40 kez
ve ustu alkol denediklerini

belirtrnislerdir.

Oqrencilerin

% 44.2'si son 12 ay

boyunca en az 40 kez ve ustu sigara, %40.3' O son 12 ay boyunca 40 kez ve
ustu

alkol ictiklerini belirtmislerdir.

Ogrencilerin

son 30 qunde en az bir kez

sigara ve alkol kullanma oranlan ise sirasiyla % 46.2 ve

% 71.5 ' dir. Hayat

boyu en az bir kez sigara i9tigini belirten ogrenciler arasinda en sik sigara
icrne nedeni

rahatlamak, _alkol

kullanma

nedenini

ise eglenmek

olarak
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befirtilrnistir. Bu causrnada ogrencilerin en srk olarak bira (%75), ikinci stradar
% 44.8), raki, cin ,votka icmeyi tercih ettikleri, sarabi daha az kullandrklart ( %
25) butunrnustur. Ogrencilerin

% 66.4

'u

hayat boyu en az bir kez sarhos

olrnustur. Hayat boyu 6 kez ve ustu sarhos olma oraru % 20.1 dir.
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BOLOM Ill

3.YONTEM

Bu bolurnde, sirasryla arastrrrnamn modeli, verilerin elde edildigi evren
ve orneklern, veri toplamada kullarulan araclar, veri toplama islerni ve verilerin
cozumlenrnesinde

uygulanilan

istatistiksel

tekniklere

iliskin gerekli

bilgiler

belirtilrnistir.

3.1. ARA$TIRMA MODELi

Bu cahsma
arastirrna

olup,

ogrencilerinin

kontrol

grubu

ili~kisel tarama

sigara-alkol

aranrrus ve alt deqiskenler

orneqin
modeline

kullarurnlan

icinden
gore

ile aile

doqrultusunda

saqlanan kesitsel

hazulanrrustrr.
sorunlan

tarkhlasrnarun

bir

Oniversite

arasrndaki

iliski

olup olmadiqma

bakrlrmstrr.

3.2. ARA$TIRMANIN YERi VE ZAMANI

Arastirma Mart 2008'de Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti ( KKTC), Yakm
Ooqu Oniversitesi Fen Edebiyat Fakultesi, Psikoloji Bolurnunde yaprlrrustrr.
Yakrn

Dogu

Oniversitesi

1988

yihnda

KKTC'nin

kurulrnus, yuksek duzeyde egitim olanaklan
etkinlik qosteren bir yuksek ogretim kurumudur.

baskenti

Lefkosa'da

ve yetkin ogretim kadrosu

ile
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3.3. EVREN HAKKINDA BiLGi

Arastrrrnamn
Cumhuriyeti

evrenini 2007-2008

oqretirn yilmda Kuzey Kibns Turk

( KKTC), Yakrn Doqu Oniversitesi,

Fen Edebiyat

Psikoloji Bolurnune devam eden 266 ogrenci olusturrnaktadrr.

FakOltesi,

Bu ogrencilerin

44'u birinci srnrf, 82'si ikinci siruf, 77'si ucucu srruf ve 63'u dorduncu srnrfa
devam etmektedir.

3.4.0RNEKLEM SE<;iMi

17 Mart- 29 Mart 2008 tarihleri

arasrnda

Yakmdoqu

Oniversitesi

Psikoloji Bolurnunde farklr derslere girilerek veri toplanrrustrr. Bolurndeki 266
ogrencinin

% 73'une (n=196) ulasrlrmstrr, ogrencilerin

% 27'sine (n=70)

girilen derslere devamsrzlrklan nedeniyle utasrlarnarmstrr. Ayrrca dart ogrenci
anketleri eksik ya da hatalr doldurduklar, icin puanlama islernine almrnarrustrr.

3.5.VERi TOPLAMA ARA<;LARI

Bu arastrrrna da deneklerin bireysel ozeltikleri. aile ozellikleri ve sigara
alkol kullanrm durumlann,
sigara-alkol

amacryla

kullanrm oykusu diye iki bolumden

olusturulrnustur
qelistirilrnistir.

belirlemek

ilk bolurn ilgili litaretur
ikinci

bolurn arasurrnaci

sosyodemegrafik
olusan

taranarak
tarafrndan

bilgi ve

kisisel bilgi formu

arastnrnaci
sigara

tarafrndan

alkol-

kullanrm

oykusunu beliriemek arnaciyla Avrupa Konseyi Pompidou grubuna ait alkol ve
diger maddelerle

ilgili "Avrupa Okullannda

Anket projesi" ( ESPAD) ' da

kullanrlan anket formundan Cakic: ve Cakrc: (1996; 1999)'nrn calrsmalannda
uyarladrq: §ekli esas alrnarak hazrrlanrrustrr.

Bu arastrrmada ayrrca ogrencilerin aile sorunlarim belirlemek amacryla
Culerce ( 1992) tarafrndan qehstirilen "Aile Yaprsiru Oegerlendirme Ara er,
Tugrul(1994)

tarafmdan

geli§tirilen

"Genclik

Donerninde

Aile

ve

Sorunlarrnr
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Deqerlendirme

Olc;:egi" kullarulmrsnr. Anket formu ve ilgili olc;:ekler hakkinda

aynntih bilgi asaqida belirtilmektedir.

3.5.1.Ki~isel Bilgi Formu:

a. Sosyodemografik Veriler:

Ogrencilerin
okuduklari,

cinsiyeti,

doqurn

yrh,

hangi

bolurnde,

kardes sayrsr, dogum yeri, ebeveynlerinin

alma durumlan,

birliktelik durumlan,

egitim durumlan

kac

donern

doqurn yeri, hayatta
ve meslekleri ile ilgili

sorulardan olusmaktadir.

b. Sigara- Alkol Kullamm Oykusu:

Calrsrnarmzm ikinci bolurnu, hayat boyu, son 1 yil ve son 30 gun icinde
sigara ve alkol kullarum s1kl1g1, miktan, sarhos alma s1kilg1, alkol ve sigara
kullanma nedenleri, ebeveynlerin

sigara ve alkol kullanma dururnlari ile ilgili

sorulardan olusrnaktadrr.

3.5.2. Aile Yaprsrm Degerlendirme Araci (AYDA)

Poster'in Donusurnsel
sonucu

olusan

Kurarn'mrn aile baqlarrunda

Donusumsei

deqiskenlenn nicellestiritrnesiyle

Aile Modeli'ndeki

(DAM)

islevsellestirilrnesi
yapisal/sisternatik

1992 yihnda Gulercs tarafrndan geli§tirilmi§tir

(Gulerce, 1996).

AYDA, okuma yazma bilen ve 12 yasmdan
smrrlarnas: olrnaksrzm uygulanabilmektedir.

buyuk bireylere zaman

36 maddeden

olusan bu kag1t

kalem testi, uzun sure birlikte yasayan bireylerin kendilerini bir sosyal unite
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olarak alqrlarnalanru olcut almaktadrr. Boylece kan bag1 olmayan cekirdek aile
dismdaki sistemlere de uygulanabilme ozelliqini tasimaktadrr (Gulerce, 1996).

Olcekteki bazi maddeler bireylerin aile sistemindeki konumlanna (annebaba ve cocuk)

gore ayn ayn yazrlrrustrr. Yarutlar

ise ayn bir formda

"tamamen ayru" ile "tam tersi" uc ifadeleri arasrnda bulunan on basarnakh
olcekler uzerine dereceleme yoluyla verilmektedir. Verdigi yarutlarla birey, aile
sisteminin butununu deqerlenoirebildiqi
da degerlendirebilmektedir

gibi sistem icindeki kendi durumunu

(Gulerce, 1996).

AYDA ile AYDA- Birey, Evlilik ve Aile puanlan elde edilebilmektedir.

AYDA-Birey:

Kisinin

kendi

ailesini

deqerlendirrnesi

anlarnmdaki

ve

gerekiyorsa eksik maddelerin degerleri tamarnlanrms toplam AYDA puaru'dir.
Bizim calrsrnarruzda AYDA-Birey puanlan esas almrrustrr.

AYDA-Evlilik:

Olcek aileye uyqulandrqmda

eslerin her bir maddeden aldiklan

puanlarin aritmetik ortalarnasidrr.

AYDA-Aile:

Ev halkindan

uygularnaya

katrlan

butun

bireylerin

her

bir

maddeden aldiklan puanlarrn aritmetik ortalamalari toplarrudrr.

Aynca

bu uc grubun her biri icin: iletisirn, birlik yonetim, yetkinlik,

duygusal baqtarn, celiski, doyum ve direnc alt boyutlanna
edilmekte

ve

gidilebilmektedir.

aile

yaprsma

AYDA'y1

iliskin

aynntrh
alt

olusturan

dair puanlar elde
degerlendirmeye

bir

boyutlar

asaqrda

kisaca

tammlanrrustir (Gulerce, 1996).

lletisirn:

Evlilik ve aile sistemi

icindeki

iletisimin

kendini acrna ve ozqurce ifade edebilme
anlasrlanlarm

tutarhlrqr, vb. ile ilgilidir.

genel uyumu artmaktadir.

acik sec;ikligi, bireylerin

davraruslan,

lletisirnin

anlatilan

islevselliqi

mesajlarla

artikca

ailenin

.

f

,,/-.( . P. '" . <,
;,:••. , /

I :•.
,/_

"- .,..,51
'

"O

·,.-,

(P

--.-

'y

~~

· ·. ,\

r·11

("''~

cevre ile olan sirurlar, baqrmlihk, bagl1l1k, beraberlik, kaynasrna, vb. ile ilgilR:l'"ir~
Aile uyeleri arasrndaki asm kopukluk kadar asrn baqhhk da aile sisteminin
gene! uyumu nu olumsuz etkilemektedir.

Yonetim:

Evlilik ve ailedeki yaprsal orqutlenrne,

karar alma, davrarussal

kontrol, disiplin, kurallar, normlar, roller, yaprsal isleyisin esnekliqi,

vb. ile

ilgilidir. Y6netimdeki asm katihk kadar asm esneklik de aile sisteminin gene!
uyumunu bozrnaktadir.

Yetkinlik:

Evlilik

ve ailede

qerceklestirilrnesi,

problem

cozrne,

sagl1k, yeterlik,

arnaclann

vb. ile ilgilidir. Yetkinlik artikca aile icindeki gene! uyum da

artar.

Duygusal

Baglam:

Aile

ortarrundaki

duygusal

atmosferdir.

Bunun

destekleyici ve yaprci olmasr, ailedeki gene! uyumu olumlu etkilemektedir.

AYDA'da yer alan diger boyutlar Gulerce tarafmdan ayrmtrh bicirnde
tarurnlanmarrusur.

Olceklerin

ic;erdigi

maddelere

baktldiqmda,

degi9ime karsi direnme, doyum da aile ili§kilerinden

direnc

tatrnin alma 9eklinde

tarnmtanabilir. <;eli§ki ise bireylerin sorulara verdigi yarutlardaki celismedir.

AYDA'

run

kapsam

qecerliqi

icin

yarqicrlar

arasindaki

tutarlrhk;

kategorileme icin .73, dereceleme icin .58 olarak hesaplanrmstir. Aracrn Aile
Ortarru

Olc;egi

ile

korelasyonu

(p<.001 ),

.53

Minnesota

Darusrna

Envanteri'nin,

aile lliskiler, alt 6l9egi puanlan ile iliskisi de .69 (p< .001) olarak

bulunrnustur.

AYDA' run yapi gegerligi icin; saqhkl: ve psikiyatrik tedavi g6ren

ki§ilerin AYDA-Birey

puanlan

anlarnh farkhhk g6sterdigi
katsayis:

karsilastmlrrus

saptanrrustir.

Pearson Momentler

Carprrm

ve puanlann

Aracm

beklenen yonde

test tekrar test guvenirlik

korelasyonu

ile .79'dur. Olceqin ii;

tutarl1l1g1, Kuder Richardson 20 (Cronbach Alpha) ile toplam puanlar icin .70
olarak

bulunrnus

ve bu duzeydeki

edilmistir (Gulerce, 1996)

homojenllqin

yeterli

bulunduqu

Jt) I

,p>- .1;:, I

Birlik: Evl1lik ve ailede yakmlrk, butunluk, sistemin icindeki k1§ilerar1i$1 've drs
·i

~\;

ifade

~':;JI
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AYDA'nda

yer alan 36 maddenin

tarnarmrun yarutlanrnasi

ge9erlik

acrsrndan onernlidir. Her alt boyuttaki sorulardan birden fazla maddenin bos
brrakurnasi

veya

deqerlendinlmeye

qecersiz

isaretlenrnesi

durumunda

yarut

formu

almmarnaktadrr.

AYDA' run her maddesinden almabilecek en dusuk puan 1 en yuksek
puan S'tir. Boylece butun maddeler

isaretlendiqi

takdirde

almabilecek

en

yuksek AYDA toplam puaru 180, en dusuk AYDA toplam puaru 36'd1r.

3.5.3.Gen~lik Donemindeki

Aile Sorunlanm Deqerlendlrme Ol~egi

( GDASDO)

Cenclik Donerninde Aile Sorunlanru Deqerlendirrne Ol9egi (GDASDO),
kisilerin genc;lik donerninde icinde yasadrklan
streslerin

sayisrru

ve bu stres

belirlemek

arnaciyla Tuqru' (1994) taranndan

aile ortarrundan kaynaklanan

kaynaklanndan

ne kadar

etkilendiklerini

qetistirilrnistir.

On calismada

"Genc;lerin Aile Sorunlanru Oegerlendirme Olc;egi" ad: kullarulrms ancak daha
sonra olceqin

ad:

"Genc;lik Donernindeki

Aile Sorunlariru

Degerlendirme

Olc;egi" olarak degi§tirilmi~tir.

Olcek hazirlarurken
Bunlardan

olcekten iki tur bilgi elde edilmesi planlanrrustrr

birincisi, aile sorunlanrun

ya§ad1g1 aile ortarnmdan kaynaklanan

ya da baska bir deyisle gencin icinde
streslerinin sayisrru belirleyebilmektir.

ikincisi ise, gencin bu sorunlardan ne kadar etkilendiqini saptayabilmektir.
nedenle olcekte yer alan maddeler iki asarnada yarutlanrnaktadir.
kisilerden

o maddede

sozu

edilen

durumun

kendi

Bu

ilk asarnada

ailelerinde

gorulup

qorulmediqine

karar vermeleri ve "doqru" veya "yanlrs" sec;eneklerinden birini

isaretlerneleri

istenmektedir.

maddelerden
olabilmektedir.

Boylece

" doqru"

seceneqinin

isaretlendiqi

elde edilecek puanlarla "stres puaru" belirleyebilmek
ikinci

asarnada

ise kisiterden

sadece

"doqru"

rnumkun
seceneqini

isaretledikleri maddeler icin bir degerlendirme daha yaprnalan ve o madde de
sozu edilen durumun kendilerini ne kadar etkiledigini dortlu likert tipi bir olcek
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uzerinde "hie etkilemiyor" , "biraz etkiliyor", "orta derecede etkiliyor''
etkiliyor"

seceneklerinden

Boylece yapilacak

birini

i§aretleyerek

olan ikinci deqertendirrne

belirtmeleri

ve " 90k

istenmektedir.

ile "stresten etkilenme

puaru"

saptayabilmek murnkun olabilmektedir.

GDASDO 18-24 yas arasi herkese uygulanabilir.

Olr;egin cevaplama

suresi 30 dakika civanndadrr.

Hem toplam,

hem de alt boyutlar

icin ayn ayn stres ve stresten

etkilenme puanlan elde edilebilen GDASDQ'de 69 madde ve 8 alt boyut yer
almaktadir. Bu boyutlar;

Otoriter-Baskrcr

Tutum: Bu boyut anne -babarun

kendi istek ve qoruslerini

kabul ettirebilmek icin yaptiklan baski, gencin sozel ve fiziksel istisrnan ve kau
bir disiplin anlayrsi ile ilgili maddeleri kapsarnaktadir.

[liskilerde Duyarsrzhk

ve Tutarsrzhk:

i<;i ileti§imsizlik, aile kurallannda

Bu boyut gencin duygusal ihmali, aile

belirsizlik, tutarsrzhk ve 90k qovsek disiplin

antayrsi ile ilgilidir.

Anne-

Baba

ili§kilerinde

Uyumsuzluk:

Anne-baba

arasrndaki

gerginlik,

eslerin sozel ve fiziksel istisrnan ve evlilik d1§1 iliskilerle ilgili maddeler

bu

boyutta yer alrnaktadir.

Sosyal Etkinliklerde
gbsteren

sportif,

arkadaslariyla

Krsithhk:
sanatsal

Bu boyut, aile uyelerinin sosyal izolasyonunu
ve

bos

zaman

faaliyetlerinin

ve

gencin

birlikte olrnasrrun engellenmesi ile ilgili maddeler icerrnektedir

Ev Ortammdaki

Di..izensizlik: Ev isleriyle ve duzeniyle

ilgili olarak ortaya

cikan aksakliklar bu boyutta toplanrnaktadrr.

Ekonomik Sorunlar:

Bu boyut ailenin onernli ekonomik krsrthhklan

maddelerden olusrnaktadir.

ile ilgili
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lliskilerde

Srmrsrzhk

srrurstzhklar,

ve

qencm

istismar:

cinsel

istisrnan

Aile
ve

uyelerinin
ailenin

davraruslan ndaki
yasantrsmdaki

ani

degi~ikliklerle ilgili maddeler bu boyutta yer alrnaktadrr

ve sosyal sorunlar: Burada ise ailenin gene! saqlrk durumu

Saqhk

ve

cevreyle olan iliskilerdeki olumsuz dzelliklerle ilgili maddeler bulunmaktadir.

GDASDO' nun taktor yaprsr, gec;erligi ve guvenirligi ile ilgili dart farkh
causrna yaprlrrustrr.

Olc;egin ic; tutarliqmm
korelasyon

katsayrlan

ve

deqertendirilebilmesi
madde-alt

boyut

arnaciyla

madde-toplam

korelasyon

katsayilan

hesaptanrrus, aynca alt boyut puanlan ve toplam puan icin Cronbach Alfa
deqerleri

elde edilrnistir.

Cronbach

Alfa deqerleri .61 ile .91 arasmda,

arasmda

Birinci

calismada

alt boyutlar

icin elde

edilen

ikinci cahsmada .53 ile .84

ve ucuncu cahsrnada .45 ile .84 arasmda degi§mektedir. En du§Ok

Cronbach Alfa degerleri smrrsrzhk ve istismar ile saqhk ve sosyal sorunlar alt
boyutlan,

en yuksek Cronbach Alfa degerleri ise otoriter-baskrci

tutum ile

ili§kilerde duyarsizhk ve tutarsizhk alt boyutlan icin elde edilrnistir. Toplam
puan acrsrndan Cronbach Alfa katsayilan

.93 ve .95 olarak hesaplanrrustrr.

Olceqin guvenirligi ile ilgili olarak yapilan diger bir calrsrnada ise test-tekrar
test causrnasi yapurmsnr.

Bu cahsrna sonucunda elde edilen test-tekrar test quvenirlik katsayilan
.74 ile .95 arasmda

degi§mektedir

ve tum degerler

p< .001 duzeyinde

anlarnhdir. Yapilan quvenirlik calrsrnalan sonucunda GDASDO'nun

quvenilir

bir olcme araci olduqu saptanrrusnr.

Olc;egin gec;erligini belirleyebilmek

arnacryla yaprlan cahsrnalardan

ilki

t-testi analizleri olrnustur. Bu arnacla birinci cahsrnada, sorunlu ve sorunsuz
gruplar

her bir maddeden

aldrklan

puanlar

acismdan

karsilastrntrmstrr.

Karsrlastrrrna sonucunda 69 maddeden 64'unde sorunlu ve sorunsuz gruplar
arasrnda anlamh bir fark elde edilmistir.
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Yapilan diger bir t testi cahsrnasmda ise, birinci calismada sorunlu ve
sorunsuz gruplar, ikinci cahsrnada babalan alkolik olan ve olmayan gruplar,
GDASDO alt boyutlar ve toplam puanlan acrsindan karsrtastmlrmsnr

Her iki

calrsrnada

gruplar

da hem alt boyutlar

hem de toplam

puan acismdan

arasrnda anlarnli farklar elde edilmistir. Birinci calismada sorunlu grup, ikinci
calismada

babasi

alkolik

olanlar

aile

ortarrunda

daha

fazla

sorunla

karsuasrnaktadrrtar.

Olceqin gec;erliligini belirleyebilmek
GDASDO maddeleri,

icin yapllan diger bir cahsrna da

alt boyutlan ve toplam puaru icin yapilan ayirt edici

analizlerdir. Analizler sonucunda birinci cahsmada, maddelerin birlikte %87,
alt boyutlann ise birlikte %80 doqrulukla sorunlu ve sorunsuz gruplan ayrrt
edebildiqi ortaya cikrrustrr. Aynca alt boyutlar icin ayn ayn yapilan analizlerde
otoriter-basktci

tutum alt boyutunun % 78, iliskilerde duyarsizhk ve tutarsrzlrk

alt boyutunun % 77 ve diger alt boyutlann %71 doqruluk oranryla qruplan ayirt
ettikleri qorulrnustur. Toplam puan ile doqru ayrrt etme puaru ise % 80'dir.

GDASDO'
edebilmek

nun yapi

arnaciyla,

gec;erligine

yonelik

destekleyici

aile ortarrundaki stres kaynaklanyla

bilgiler

elde

iliskili olabileceqi

dusunulen Genel Belirti Duzeyi, Pozitif Belirti Duzeyi, Benlik Sayqrsi, Pozitif
Belirti Toplarru,

Rahatsizhk

Alkolizm Olc;egi puanlan
puanlan

arasmdaki

Ciddiyeti

indeksi,

gibi degi~kenlerle

iliskiler

incelenrnis

Yalruzhk

Duzeyi

ve MAC

GDASDO alt boyut ve toplam
ve

sonucta

anlamlt

iliskiler

bulunmustur.

Ozetlenecek olursa GDASDO Turk kulturunde genc;lik donerninde aile
ortarnmda karsrlastlan stres kaynaklannr ya da sorunlanru olcmeyi arnaclayan
gec;erli ve quvenilir bir olcrns aracrdir.
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3.6.VERi TOPLAMA

Arastirrna verileri Mart 2008 yrh icindeki iki haftahk surede toplanrmstir.
Veri toplama islernine baslarnadan once orneklernin al1nd1g1 Oniversitenin ilgili
bolumunden

gerekli izinler ahnrms ve uyqulamalarm

hangi zamanlarda

ve

derslerde yapuacaqi betirtenrnistir.

Uygulamalar belirlenen gun, saat ve siruflarda arastirrnaci ve psikoloji
bolurnunde

qorevli iki ogretim qorevlisinin

yardrmlanyla

Uygulamalar1n yap1ld1g1 her sirufta arastrrmarun
toplama

araclanrun

verilrnis,

aynca

nasil

ogrencilerin

genel olarak arnaci, veri

cevaplandmlacag1

hakkrnda

uygulamayla

olarak

ilgili

gerc;ekle§tirilmi§tir.

ogrencilere
sorduklan

bilgi
sorular

yarutlanrrusttr.

Oqrencilerin

kendi qercek dururnlanru

olduqu gibi yansrtmalan

icin

cevap kag1tlarinda kimlik bilgisine yer verilrnernis. isimlerini vermek zorunda
olrnadiklan

belirtilerek,

degerlendirilecegi

sonuclann

bireysel

olarak

degil

de toplu

olarak

vurqularvmstrr.

Veri toplama araclan ogrencilere tek oturum halinde uygulanm1§t1r. Veri
toplama

araclannm

yap1lmamakla

birlikte

yarutlanmasi
uygulama

ile

ilgili

30-45

olarak

dakika

zaman

suurlarnast

arasmda

surrnustur.

Uygulamalar sirasmda ogrencilerin veri toplama araclanru dikkatli bir sekilde
doldurduklan

ve calisrnaya ilgi duyduklan qozlenrnis, herhangi bir problemle

kar§1la§1lmam1§t1r.

3.7.VERiLERiN DEGERLENDiRiLMESi

Veriler

SPSS

degerlendirilmi~tir.

10.00

istatistik

proqrarnmda

kodlanrrus

ve

Anketleri eksik ya da hatah dolduran 4 ogrencinin cevap

kaqrtlan puanlama islernine dahil edilmemi~tir.
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Oncelikle, arastrrrnada ele alman bazi degi§kenler acrsrndan, arastrrrna
grubunu

olusturan

oqrenciterin

ozelliklerini

betimleyici

frekans

ve yuzde

dag1l1mlari crkartrlrrus, ardmdan arastirmarun arnaclarina uygun olarak gerekli
iliskisel cozurnlerneler qerceklestirilmistir.

iki

ortalama

arasmdaki

farklan

test

etmek

testinden

191n

yararlarulrmstrr.

ikiden fazla olan gruplann ortalarnalanrun
varyans analizi ( Anova) ile qerceklestirilrnistir.

karsilastmlmasr,

tek yonlu

Gruplar arasrnda anlarnh iliski

91kt1ginda, gruplar arasmdaki tarkm hangi gruptan kaynaklandrqrru olcmek icm
Tukey ileri incelemesi yaprlrrustrr.

Eide edilen istatistiklerin
ahnrrustrr.

Bulgular

sunulmustur.

arastrrrnarun

rnanidarhqi
arnacma

0.05 rnanidarhk
uygun

olarak

seviyesi

tablolar

esas

halinde
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BOLOM IV
5. BULGULAR
4.1. YAYGINLIK TABLOLARI:

Arastirmaya

katilan

ogrencilerin

yas ortalarnas:

22.38_± 2.00

olup

ogrencilerin 46's1 (%24) erkek, 146 (%76) 's: kadmdrr.

Oqrencilerin 9 (% 4.6)'u universitede bir y1I, 22(% 11.5)'si iki yrl, 66( %
34.4)'s1 uc; yrl, 45 (%23.4)'i dart yil, 46 (23.9)'s1 bes y1I, 4(% 2)'u alt: yil ve
daha uzun suredir oqrenim qorduklerini belirtmislerdir.

Ogrencilerin doqurn yerine bakrldrqmda 57 (% 29. 7)' si KKTC, 128(%
66. 7)'i TC, 2(% 1 )'si ingiltere, 5 (%2.6)'i diger ulkelerde doqmustur.

TABLO 1. Ogrencilerin Sigara Deneme Durumu

Sigara Deneme Durumu

n

%

Denemeyen

74

38.5

Deneyen

118

61.5

Toplam

192

100.0

Arastrrrnaya katilan ogrencilerin daha once sigara deneme durumuna
bakildrqmda 7 4 (% 38.5)'

o

sigara denediqini betirtrnistir.

hie; sigara denemediqiru.

116 ( % 61.5)' st ise
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TABLO 2. Ogrencilerin Siqarayi Deneme Yast

Sigara Deneme Yast

n

%

11 yas ve aln

9

7.6

12-13 yas

18

15.2

14-15 yas

21

17.8

16-17 yas

35

29.7

18-19 yas

29

24.6

20 yas ve ustu

6

5.1

118

100.0

Top lam

Oqrencilerin siqarayi ilk deneme yaslarrna bakildrqrnda 16-17 yas ve
18-19 yas arasrnda deneme s1kl1gin1n daha yuksek oldugu qorulmektedir.
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TABLO 3. Ogrencilerin Hayat Boyu ve Son 12 ay Boyunca Sigara
Kullanma S1khg1

Son 12 ay

Hayat Boyu

Sigara lcrne

n

%

38.5

93

48.4

13

6.8

10

5.2

3-5 kez

6

3.1

7

3.6

6-9 kez

3

1.6

4

2.1

10-19 kez

5

2.6

1

0.5

20-39 kez

7

3.6

1

0.5

84

43.8

76

39.6

192

100.0

192

100.0

Oram

n

0 kez

74

1-2 kez

40

kez

ve

%

ustu
Toplam

Arasnrrnaya

katrlan ogrencilerin

%43.8'i hayat boyu 40 kez ve ustu

sigara ic;;tigini belirtmistir. Son on iki ayda 40 kez ve ustu sigara ic;;tigini belirten
bgrencilerin oraru ise %39.6 'drr.
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TABLO 4. Ogrencilerin Son 30 GUnde Sigara [crne S1khg1

n

(%)

109

56.8

Haftada 1 sigaradan az

4

2.1

Gunde 1 sigaradan az

2

1.0

Gunde 1-5 sigara

15

7.8

Gunde 6-1 O sigara

17

8.9

Gunde 11-20 sigara

27

14.1

Gunde 20 sigaradan fazla

18

9.4

192

100.0

Son 30 Gunde

Sigara

lcrne

S1kh91
Hie; icmedim

Toplam

Son 30 gun boyunca ogrencilerin
sigara iytigi belirlenrnistir.

-

yanya yakrrurun (%41.1) her gun
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TABLO 5. Ogrencilerin Sigara Kullanma Nedenleri

Sigara Kullanma Nedenleri

n

%

Merak

48

40.7

Ozenti

15

12.7

Kendimi rahat hissetmek

15

12.7

Yalruzhk

3

2.6

Arkadas ortarruna uymak

15

12.7

Okul sorunlan

5

4.2

Aile sorunlan

4

3.4

Dig er

13

11

118

100.0

Toplam

Hayat boyu en az bir kez sigara ic;tigini belirten ogrencilerin

yanya

yakmirun sigara icmeye baslamadaki en 6nemli nedenlerinin (% 40.7) merak
olduqu belirlenmistir. Bunu ayrn oranlarla ikinci sirada ozenti (% 12. 7), kendini
rahat hissetme (%12.7)
qorulrnektedir.

ve arkadas ortarnma uyrna'run (% 12.7)

izledigi

63

TABLO 6. Ogrencilerin Alkol Deneme Durumu

Alkol Deneme Durumu

n

%

Oenemeyen

56

29.2

Oeneyen

136

70.8

Top lam

192

100.0

Ara~t1rmaya katilan bgrencilerin

daha once alkol deneme durumuna

bakild1g1nda 56 (%29.2)'s1 hie alkol denemedigini,
denedigini belirtrnistir

136 (% 70.8)'s1 ise alkol
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TABLO 7. Ogrencilerin Alkol Deneme Ya§I

Alkol Deneme Yast

n

%

11 yas ve alt:

8

5.9

12-13 yas

13

9.5

14-15 yas

41

30.2

16-17ya§

31

22.8

18-19 yas

30

22.0

20 yas ve ustu

13

9.6

Toplam

136

100.0

Ogrencilerin

alkolu

ilk deneme

yaslarma

baktldiqmda,

14-15

yas

(%30.2), 16-19 yas (%44.8) arasrnda deneme s1kl1g1nin daha yuksek olduqu
gorulmektedir.

65

TABLO 8. bgrencilerin

Hayat Boyu ve Son 12 ay Boyunca Alkol lcrne

S1khg1

Son 12 ay

Hayat Boyu

Alkol lcme

n

%

%

Oram

n

0 kez

56

29.2

72

37.5

1-2 kez

10

5.2

21

10.9

3-5 kez

16

8.3

17

8.9

6-9 kez

5

2.6

17

8.9

10-19 kez

16

8.3

18

9.4

20-39 kez

13

6.8

12

6.3

76

39.6

35

18.2

192

100.0

192

100.0

40

kez

ve

i..istu
Top lam

Arastirmaya

katilan 6grencilerin

%39.6's1 hayat boyu 40 kez ve ustu

alkol ic;tigini belirtmistir. Son on iki ayda 40 kez ve ustu alkol ic;tigini belirten
ogrencilerin cram ise % 18.2 'dir.

66
TABLO 9. Ogrencilerin Son 30 Gun lclnde Alkolltl ic;ki lcrne S1kltg1

Rakr, cin, votka

~a rap

Bira

lcki

Alkollu

vb

<;e~idi
n

%

n

%

n

OJo

0 kez

112

58.3

139

72.4

132

68.8

1-2 kez

29

15.1

32

16.7

35

18.2

3-5 kez

24

12.5

15

7.8

9

4.7

6-9 kez

13

6.8

5

2.6

8

4.2

10-19 kez

10

5.2

1

0.5

6

3.1

20-30 kez

4

2.1

-

-

2

1.0

192

100.0

192

100.0

192

100.0

Top lam

Oqrencilerin

%41.7 'si son 30 qunce en az bir kez bira, % 27.6's1 son

30 qunde en az bir kez sarap, %31.2'si ise son 30 gun de en az bir kez raki,
cin, votka vb. ictiklerini belirtrnislerdir.
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TABLO

10. Ogrencilerin Hay at Boyu, Son 12 Ay ve Son 30 Gun
Boyunca Sarhos Olma S1kh91

Alkol

lcrne

Hayat Boyu

Son 30 gun

Son 12 ay

%

%

n

Oram

n

%

n

0 kez

93

48.4

136

70.8

166

86.5

1-2 kez

41

21.4

38

19.8

20

10.4

3-5 kez

31

16.1

8

4.2

4

2.1

6-9 kez

14

7.3

3

1.6

1

0.5

10-19 kez

5

2.6

3

1.6

1

0.5

20-39 kez

3

1.6

1

0.5

-

-

40

5

2.6

3

1.6

-

-

192

100.0

192

100.0

192

100.0

kez ve

ustu
Toplam

Ogrencilerin % 51.6' st hayat boyu en az bir kez , % 29.2'si son 12 ay
boyunca en az bir kez, % 13.5'u son 30 gun boyunca en az bir kez sarhos
olduklanm balirtmislerdir. Hayat boyu 6 kez ve ustu sarhos olma orarn ise %
14.1 dir.
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T ABLO 11. Ogrencileri Alkol Kullanmaya iten En Onemli Ned en

n

%

Eglenmek

63

47.4

Denemek

20

15.0

Sinirden

2

1.5

Srkint:

3

2.3

Rahatlamak

15

11.3

Sorunlardan uzaklasrnak

12

9.0

Arkadaslar: ii;tigi icin

8

6.0

Kendimi iyi hissetmek

2

1.5

Dig er

8

6.0

133

100.0

Kullanmaya

Alkol

lten

Nedenler

Toplam

Hayat boyu en az bir kez alkol ii;tigini belirten ogrencilerin yanya yakrru,
alkol kullanmaya
belirtmi~lerdir.

iten en onernli nedeninin

Bunu sirasiyla

denemek

(%47.4)

eglenmek

(% 15.0), rahatlamak

sorunlardan uzaklasmak (% 9.0) izlemektedir.

olduqunu
(%11.3)

ve
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TABLO 12. bgrencilerin

Annelerinin Sigara, Alkol ve Herhangi Bir

Uyu~turucu Madde Kullanma S1khg1

Anne
Hie

Bazen

Stk s1k

Topi am

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

Sigara kullamr

132(68.8)

30(15.6)

30(15.6)

192(100.0)

Alkol kullamr

144(75.0)

47(24.5)

1 (0.5)

192(100.0)

191(99.5)

1 (0.5)

0(0.0)

192(100.0)

Herhangi

bir

uyusturucu
madde kullamr

Ogrencilerin

annelerinin

%15.62'sinin

bazen, % 15.62'sinin

sigara kulland1g1,% 24.5' nin ise bazen alkol kulland1g1gdrulmektedir.

srk sik
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TABLO 13. Ogrencilerin Babalannm Sigara, Alkol ve Herhangi Bir
Uyu§turucu Madde Kullanma S1khg1

Baba
Hi~

Bazen

S1k srk

Toplam

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

Sigara kullamr

84(43.8)

31(16.1)

77(40.1)

192(100.0)

Alkol kullamr

77(40.1)

95(49.5)

20(10.4)

192(100.0)

191 (99.5)

0(0.0)

1 (0.5)

192(100.0)

bir

Herhangi
uyusturucu

madde kullamr

Oqrencilerin babalanrun % 16'sinin bazen, % 40.1 'nin srk srk sigara,
yariya yakirunm (% 49.5) bazen, % 10.4'unun ise sik srk alkol kulland1g1
qorulrnektedir
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4.2. KAR$1LA$TIRMA TABLOLARI:

TABLO 14. Hayat Boyu Sigara Denemeyen ve Deneyen Ogrencilerin
AYDA-Toplam ve Alt Boyut puanlannm Karsrlastmlmast

Hayat Boyu Sigara

AYDA ALT
BOYUTLARI
ILETl$1M

BIRLIK

YONETIM

YETKINLIK

DUYGUSAL

Denedi

36.81 + 6.66

33.62 + 8.21

(n=74)

(n=118)

29.67 + 3.88

28.2 + 4.43

(n=7 4)

(n=118)

31.04 + 4.22

29.51 + 6.15

(n=74)

(n=118)

23.12 + 2.13

21.94 + 3.84

(n=7 4)

(n=118)

18.63 + 2.96

17.22 + 3.65

(n=74)

(n=118)

139.28 + 13.79

130.53 + 21.07

(n=74)

(n=118)

BAG LAM
AYDA-TOPLAM

p

Hie Denemedi

I

0.004*

0.018*

0.044*

0.007*

0.004*

0.001 **
I

* p< 0.05
** p<0.001

Hayat boyu sigara denemeyen ve deneyen ogrencilerin AYDA-toplam
ve alt boyut puanlanru Student's t-testi yonterni ile karsrlastrrdrqrrmzda, sigara
hie denemeyen ogrencilerin AYDA- toplam puaru, deneyen ogrencilere gore
istatistiksel
AYDA

olarak

alt boyutlan

Baqlarn,

hie sigara

ileri derecede
olan

lletisirn,

denemeyen

anlamh yuksek
Birlik, Yonetim,
6grencilerde,

bulunrnustur

(p=0.001 ).

Yetkinlik

ve Duygusal

deneyenlere

gore anlamh

derecede yuksek bulunrnustur (srrasiyla p=0.004, p=0.018, p=0.044, p=0.007,
p=0.004).
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TABLO 15. Hayat Boyu Sigara Denemeyen ve Deneyen Ogrencilerin
Aile Ortamlanndan Kaynaklanan Stres Puanlarmm
Kar§1la§tlnlmas1

p

Hayat Boyu Sigara

GDASDOALT

Denedi

Hi~ Denemedi

BOYUTLARI

2.43 + 2.85

Otoriter Baskrci Tutum

3.52

1.89

Tutars1zhk
Ana- baba lli§kilerinde
Uyumsuzluk

K1s1thhk
Ev Ortammda
Duzensizlik

(n=118)

1.32 + 1.81

2.22 + 2.29

(n=7 4)

(n=118)
0.38 + 0.70

± 0.56

(n=7 4)

(n=118)

0.32 + 0.66

0.41 +0.76

(n=74)

(n=118)

0.70

Ekonomik Sorunlar

2.90 + 2.99

± 2.29

(n=7 4)

0.24

Sosyal Etkinliklerde

0.85 + 1.25

± 0.97

0.52

0.41 + 0.68
I

istismar
Saqlrk ve Sosyal
Sorunlar
GDASDO Toplam Stres
Puam

0.009*

0.003*

0.137

0.386

0.345

(n=118)

(n=7 4)
lli§kilerde Srrurarzhk ve

0.023*

(n=118)

(n=7 4)

lliskilerde Duyars1zhk ve

± 3.68

± 0.75

(n=7 4)

(n=118)

0.18+0.45

0.22 + 0.49

(n=7 4)

(n=118)

8.54 + 8.16

12.50 + 10.27

(n=74)

(n=118)

0.327

0.662

0.004*

* p< 0.05

Hayat boyu sigara denemeyen

ve deneyen ogrencilerin

GDASD0

-

toplam stres puarn ve alt boyutlann stres puantanrn Student's t-testi yonterni
ile kar§1la§t1rd1g1m1zda, sigara deneyen ogrencilerin GDASDO- toplam stres
puaru, denemeyen

ogrencilere

gore istatistiksel

olarak

anlarnh derecede

yuksek bulunrnustur (p= 0.004). GDASDO alt boyutlan olan; Otoriter Baskrci
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Tutum,

ili§kilerde

Uyumsuzluk

Duyarsrzlik

stres puanlari,

ve

Tutarsrzlik,

sigara deneyenlerde,

Ana-baba

lllskile rinde

hie sigara denemeyen

ogrencilere gore anlamll derecede yuksek bulunrnustur (srrasiyla p =0.023,
p=0.009,

p=0.003).

Kisrthhk,

Ev Ortammda

Srmrsrzhk

ve istismar, Saqhk ve Sosyal Sorunlar stres puanlan sigara

deneyen

GDASDO

alt

boyutlan

Duzensizlik,

ve hie sigara denemeyen

olan;

Ekonomik

ogrenciler

Sosyal

Etkinliklerde

Sorunlar,

arasmda

lliskilerde

istatistiksel

olarak

anlarnh fark tespit edilrnernistir (srrasryla p=0.137, p=0.386, p=0.345, p=0.327,
p= 0.662)
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TABLO 16. Hayat Boyu Sigara Denemeyen ve Deneyen Ogrencilerin
Aile Ortamlanndan Kaynaklanan Stresten Etkilenme
Puanlanmn Karstlastrnlrnast

Hayat Boyu Sigara

GDASDO ALT
BOYUTLARI
Otoriter Baskrci Tutum

lli~kilerde Duyarsizhk ve
Tutarsrzhk
Ana- baba lliskilerinde
Uyumsuzluk
Sosyal Etkinliklerde
Krsrthhk
Ev Ortammda
Duzensizlik
Ekonomik Sorunlar

lliskilerde Srrursrzhk ve
istismar
Saqhk ve Sosyal
Sorunlar
GDASDO Stresten
Etkilenme Toplam Puam

Hi~ Denemedi

Denedi

6.09+8.17

9.86 + 11.41

(n=74)

(n=118)

4.47 + 6.05

7.59 + 8.34

(n=7 4)

(n=118)

3.81 + 5.97

7.15 + 7.90

(n=74)

(n=118)

0.52 + 1.25

0.97 + 2.07

(n=74)

(n=118)

0.63 + 1.40

1.09 + 2.11

(n=7 4)

(n=118)

1.55 + 2.28

2.38 + 3.84

(n=74)

(n=118)

0.90 + 1.53

1.32 + 2.13

(n=74)

(n=118)

0.47 + 1.33

0.61 + 1.55

(n=74)

(n=118)

20.83 + 21.60

34.29 + 31.02

(n=74)

(n=118)

p

0.008*

0.003*

0.001 **

0.064

0.073

0.063

0.118

0.531

0.001 **

* p< 0.05
*"' p<0.001

Hayat boyu sigara denemeyen ve deneyen ogrencilerin GDASDOstresten etkilenme toplam puaru ve alt boyut stresten etkilenme puanlanru
Student's t-testi yonterni ile karsrlasttrdrqrrmzda,

sigara deneyen ogrencilerin

GDASDO stresten etkilenme toplam puarn ile GDASDO alt boyutlanndan olan
Ana-baba [llskllerinde

Uyumsuzluk stresten etkilenme puaru, denemeyen
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ogrencilere gore istatistiksel olarak ileri derecede anlarnh yuksek bulunmustur
(sirastyla p=0.001, p=0.001 ).

GDASD0
Duyarsrzlrk

alt boyutlar:

ve

deneyenlerde,

Tutarsrzhk,

olan; Otoriter
Stresten

hie sigara denemeyen

Baskrci
Etkilenme

ogrencilere

Tutum,

lliskilerde

Puanlari,

sigara

gore anlamh derecede

yuksek bulunrnustur (srrasiyla p=0.008, p= 0.003).

GDASD0
Ortammda

alt

boyutlan

Duzensizlik,

olan;

Sosyal

Ekonomik

Sorunlar,

istismar, Saqhk ve Sosyal Sorunlar,
deneyen ve hie sigara denemeyen

Etkinliklerde

K1s1tllhk,

Ev

ili~kilerde

Srmrsrzhk

ve

Stresten Etkilenme Puanlan siqara

oqrenciler

arasmda

istatistiksel

olarak

antarnh fark tespit edilrnernistir (sirasiyla p=0.064, p=0.073, p=0.063, p=0.118,
p= 0.531)
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TABLO 17. Ogrencilerin Alkol Kullanma S1khgma Gore Olusturulan
Gruplann

AYDA Toplam ve Alt Boyut Puanlannm

Karsrlastmlmast

AYDA ALT
BOYUTLARI

Hie;
Denemeyenler

1-39 Kez

40 Kez ve

F

Deneyenler

ustu

(P)

Deneyenler
34.87 + 8.31

33.99+8.17

1.096

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.336)

29.11 +4.14

28.08 + 4.60

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.315)

29.95 + 5.80

29.64 + 5.81

0.853

(n=60)

(n=76)

(0.428)

36.02

ILETl~IM

BIRLIK

30.89

YONETIM

.± 6.59

.± 4.81

(n=56)
YETKINLIK

22.82

.± 2.47

(n=56)
-·

DUYGUSAL

18.55

.± 3.04

(n=56)

BAG LAM

137.39

AYDA-

.±

14.15

(n=56)

TOP LAM

29.09

22.26

22.17 + 4.15

.± 4.28

1.162

.± 3.18

0.655

(n=60)

(n=76)

(0.521)

17.68 + 3.95

17.26 + 3.29

2.292

(n=60)

(n=76)

(0.104)

132.75 +22.62

132.25 +19.03

1.340
(0.264)

(n=76)

(n=60)
I

I

* p< 0.05
** p<0.001

Aiko! kullanma srkliqma gore olusturulan gruplann AYDA-toplam ve alt
boyut puanlan varyans analizi ile kar~1la~t1nld1ginda istatistiksel olarak anlamh
fark tespit edilmernistir (p= 0.104 - 0.521 ).
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TABLO 18. Ogrencilerin Alkol Kullanma Siklrqma Gore Olusturutan
Gruplarm Aile Ortamlarmdan Kaynaklanan Stres
Puanlannm Karsrlastmlmasi

1-39 Kez

40 Kez ve ustu

F

Denemeyenler

Deneyenler

Deneyenler

(P)

.± 2.26

2.77 + 3.29

4.36 + 3.83

10.583

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.000**)

.±

2.35 + 2.93

3.07 + 3.10

2.818

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.62)

.±

1.68 + 1.92

2.59 + 2.46

8.556

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.000**)

0.34 + 0.67

0.33 + 0.75

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.977)

0.41 + 0.74

0.42 + 0.82

0.664

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.516)

0.98 + 1.31

0.60 + 0.98

0.81 + 1.15

1.611

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.202)

0.27 + 0.52

0.38 + 0.64

0.72 + 0.86

7.601

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.001**)

0.18 + 0.43

0.22 + 0.51

0.124

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.883)

7.73+7.03

9.97 + 9.53

14. 16 + 1 0. 60

8.128

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.000**)

GDASDO ALT

Hie;

BOYUTLARI
Otoriter

1.77

Baskrci Tutum
lli§kilerde

1.95

Duyarsizhk ve

1.93

Tutarsrzhk
Ana-baba

1.11

ili§kilerinde

1.65

Uyumsuzluk
Sosyal
Etkinliklerde

0.32

.± 0.57

0.023

Krsrthhk
Ev Ortammda

0.28

Duzensizlik
Ekonomik
Sorunlar

lliskilerde
Strursrzhk ve

.± 0.56

istismar
Saghk ve

0.21

Sosyal

.± 0.49

Sorunlar
GDASDO
Toplam Stres
Puam
I

*P< 0.05
**p<0.001

I

I
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Alkol

kullanma

s1kl1g1na

gore olusturulan

qruplarrn,

stres puanlan, varyans analizi ile karsrlastmldrqmda

GDASDO toplam

istatistiksel olarak ileri

derecede anlarnh fark tespit edilrnistir (p=0.000). Tukey ileri incelemesi
gruplar arasmdaki farklar karstlasttrtldrqmda

hie; alkol denemeyenler

ile

ile 40 kez

den az alkol deneyenler arasmda anlarnh fark tespit edilrnernistir (p=0.403).
40 kez den fazla alkol deneyenlerin
denemeyenlere

GDASD0

toplam stres puaru hie; alkol

gore ileri derecede anlamll olarak yuksek (p=0.000),

40 kez

den az alkol deneyenlere gore (p= 0.025) anlarnh olarak yuksek bulunrnustur.

Alkol

srkhqrna gore olusturulan

kullanma

qruplann,

Otoriter Baskrci Tutum alt boyut ortalama stres puanlan,
karstlastinldtqmda
ecilmistir

istatistiksel

(p=0.000).

Tukey

olarak

ileri

ileri incelemesi

derecede

GDASDO'nin

varyans analizi ile
anlarnh

ile gruplar

fark

arasindaki

tespit
farklar

kar§1la§t1rild1ginda hie; alkol denemeyenler ile 40 kez den az alkol deneyenler
arasmda anlarnh fark tespit edilmermstir (p=0.226).

40 kez den fazla alkol

deneyenlerin GDASDO'nin Otoriter Baskici Tutum alt boyut ortalama stres
puaru hie; alkol denemeyenlere

gore ileri derecede

anlamh olarak yuksek

(p=0.000), 40 kez den az alkol deneyenlere gore (p= 0.013) anlarnh olarak
yuksek bulunrnustur.

Alkol
ili§kilerde

kullanma

sikliqma

gore

olusturulan

qruplann,

Duyarsrzhk ve Tutarsrzhk, Sosyal Etkinliklerde

GDASDO'nin,
K1s1thhk, Ev

Ortammda Duzensizlik, Ekonomik Sorunlar, Saghk ve Sosyal Sorunlar alt
boyut

ortalama

stres

puanlan,

varyans

analizi

ile

karsilastmldrqmda

istatistiksel olarak anlarnh fark tespit edilmemistir ( srrasiyla p=0.62, p=0.977,
p=0.516, p=0.202, p=0.883).

Alkol kullanma s1kl1gina gore olusturulan gruplann, GDASD0 'nin Anababa ili§kilerinde

Uyumsuzluk alt boyut ortalama stres puanlan,

analizi ile karsuastrnldrqmda

istatistiksel

olarak ileri derecede

varyans

anlarnh fark

tespit edilrnistir (p=0.000). Tukey ileri incelemesi ile gruplar arasindaki farklar
kar§.1la§t1rild1g1nda hie; alkol denemeyenler

ile 40 kez den az alkol dsneyenler
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arasmda anlarnh fark tespit edilrnernistir (p=0.297). 40 kez den fazla alkol
deneyenlerin

GDASDO'nin

Ana- baba ili§kilerinde Uyumsuzluk alt boyut

ortalama stres puaru hie alkol denemeyenlere

gore ileri derecede

anlarnh

olarak yuksek (p=0.000), 40 kez den az alkol deneyenlere gore (p= 0.031)
anlarnh olarak yuksek bulunrnustur.

Alkol

kullanma

s1kllg1na

gore

olusturulan

qruplarm,

GDASDO'nin

ili§kilerde Srrursrzhk ve istismar alt boyut ortalama stres puanlan,
analizi ile karsilastmldrqmda

istatistiksel

olarak ileri derecede

varyans

anlaml I fark

tespit edilrnistir (p=0.001 ). Tukey ileri incelemesi ile gruplar arasrndaki farklar
karsrlastrnldrqmda

hi9 alkol denemeyenler

ile 40 kez den az alkol deneyenler

arasrnda anlarnh fark tespit edilrnernistir (p=0.653). 40 kez den fazla alkol
deneyenlerin

GDASDO'nin

[lisklterde

Srrnrsrzhk

ortalama stres puaru hie alkol denemeyenlere

ve istismar alt

gore ileri derecede

olarak yuksek (p=0.001 ), 40 kez den az alkol deneyenlere
anlarnh olarak yuksek bulunrnustur

boyut
anlamlr

gore (p= 0.015)
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TABLO 19. Ogrencilerin Alkol Kullanma

Srkliqma Gore Olusturulan

Gruplarm Aile Ortamlarmdan
Etkilenme

GDASDO ALT
BOYUTLARI
Otoriter Baskrci
Tutum
lli~kilerde
Duyarsrzhk ve

Puanlanmn

Kaynaklanan

Stresten

Kar~1la~tmlmas1

iuc

1-39 Kez

40 Kez ve UstO

F

Denemeyenler

Deneyenler

Deneyenler

(P)

4.41 + 6.06

7.26 + 9.36

12.26 + 12.38

10.583

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.000**)

4.62 + 5.13

5.68 + 7.81

8.25 + 8.26

2.818

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.018*)

8.16 + 8.32

8.556

(n=60)

(n=76)

(0.001**)

.±

0.83 + 1.68

0.023

Tutarsrzhk
Ana- baba

3.44 + 5.79

ili~kilerinde

(n=56)

5.21

.± 6.70

Uyumsuzluk
0.77 + 1.95

Sosyal
Etkinliklerde

0.80

1.87

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.982)

0.62 + 1.49

0.95 + 1.72

1.11 + 2.22

0.664

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.347)

2.13 + 3.21

1.611

Krsrthhk
Ev Ortammda
Duzensjzllk

2 50 + 3.97

Ekonomik

1.57

.± 2.84

Sorunlar

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.318)

lliskilerde

0.57 + 1.31

0.85 + 1.44

1.84 + 2.42

7.601

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.000**)

0.66 + 1.62

0.50 + 1.37

0.53 + 1.44

0.124

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.820)

19.75 + 20.89

25.68 +26.11

38.71 + 32.26

8.128

(n=56)

(n=60)

(n=76)

(0.000**)

Srrursrzhk ve
istismar
Saqlik ve Sosyal
Sorunlar
G DAS DO Stresten
Etkilenme

Toplam

Puam

*p< 0.05
**p< 0.001
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Alkol kullanma s1kl1g1na gore olusturulan gruplartn, GDASDO stresten
etkilenme toplam puanlan, varyans analizi ile kar§tla§ttrtld1g1nda istatistiksel
olarak ileri derecede
incelemesi

ile

anlarnh fark tespit

gruplar

arasmdaki

edilmistir

farklar

(p=0.000).

Tukey

kar§1la§ttrtld191nda hie

ileri
alkol

denemeyenler ile 40 kez den az alkol deneyenler arasinda anlarnh fark tespit
edtlmemistir
stresten

(p=0.475).

etkilenme

40 kez den

toplam

fazla

puanlan

alkol

deneyenlerin

GDASOO

hie alkol denemeyenlere

derecede anlarnh olarak yuksek (p=0.000),

gore

ileri

40 kez den az alkol deneyenlere

gore (p=0.016) anlarnh olarak yuksek buiunrnustur.

Alkol
Otoriter

kullanma

s1kl1gina gore

Baskrci Tutum

olusturulan

alt boyut ortalama

qruplarin,

stresten

GDASDO'nin

etkilenme

puanlart,

varyans analizi ile kar§1la§ttrtld1ginda istatistiksel olarak ileri derecede anlamh
fark tespit edilmistir (p=0.000). Tukey ileri incelemesi ile gruplar arasindaki
farklar karsuastmldrqmda

hie; alkol denemeyenler

ile 40 kez den az alkol

deneyenler arasmda anlarnh fark tespit edilmemistir
fazla alkol deneyenlerin
ortalama

stresten

GDASDO'nin

etkilenme

puaru

Otoriter
hie alkol

(p=0.269). 40 kez den

Baskrci Tutum

alt boyut

denemeyenlere

gore

ileri

derecede anlarnh olarak yuksek (p=0.000), 40 kez den az alkol deneyenlere
gore (p=0.010) aniamit olarak yuksek bulunrnustur

Alkol

kullanma

sikhqtna

gore

olusturulan

qruplann,

GDASDO'nin

ili!?kilerde Duyarsrzhk ve Tutarsrzhk alt boyut ortalama stresten etkilenme
puanlarr, varyans analizi ile karstlastmldrqmda

istatistiksel olarak anlarnh fark

tespit edilrnistir (p=0.018). Tukey ileri incelemesi ile gruplar arasmdaki farklar,
GDASDO'nin

[liskllerde Duyarsrzhk ve Tutarsrzhk alt boyut ortalama

stresten etkilenme puanlan ile kar~1la~t1rtld191ndanlc alkol denemeyenler
40 kez den az alkol deneyenler arasmda (p=0.732)

ve 40 kez den fazla alkol

deneyenler ile 40 kez den az alkol deneyenler arasmda (p=0.121)
fark tespit edilmernistir.

ile

40 kez den fazla alkol deneyenlerin

anlarnu

GDASDO'nin

ili!?kilerde Duyarsrzhk ve Tutarsrzhk alt boyut ortalama stresten etkilenme
puaru

hie alkol

oulunrnustur.

denemeyenlere

gore

antarnli

olarak

yuksek

(p=0.018)
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Aiko! kullanma
Sosyal

Etkinliklerde

s1kl1gina gore
Krsrtlrhk,

olusturulan

gruplann,

Ev Ortammda

GDASDO'nin,

Di.izensizlik, Ekonomik

Sorunlar, Saghk ve Sosyal Sorunlar alt boyut ortalama stresten etkilenme
puanlan, varyans analizi ile kar;;1la;;t1nld1ginda istatistiksel olarak anlarnh fark
tespit edilmemi;;tir ( srrasiyla p=0,982, p=0.347,

p=0.318, p=0.820).

Alkol kullanma s1kl191na gore olusturulan gruplann, GDASDO 'nin Anababa ilil?kilerinde Uyumsuzluk alt boyut ortalama stres puanlan,
analizi ile kar§1la§t1nld1ginda istatistiksel

varyans

olarak ileri derecede anlaml

fark

I

tespit edilmistir (p=0.001 ). Tukey ileri incelemesi ile gruplar arasmdaki farklar
kar§1la§tinld1g1nda hie; alkol denemeyenler

ile 40 kez den az alkol deneyenler

arasinda anlarnh fark tespit sdilmerrustir (p=0.378). 40 kez den fazla alkol
deneyenlerin

GDASDO'nin

Ana- baba ili§kilerinde Uyumsuzluk alt boyut

ortalama stres puaru hie; alkol denemeyenlere

gore ileri derecede

olarak yuksek (p=0.001 ), 40 kez den az alkol deneyenlere

anlarnh

gore (p=0.046)

anlarnh olarak yuksek bulunmu§tur.

Alkol

kullanma

s1kl191na

gore

olu§turulan

qruplann,

GDASD0'nin

ili§kilerde Smirs1zhk ve istismar alt boyut ortalama stres puanlan,
analizi ile kar§1la§t1nld1g1nda istatistiksel

varyans

olarak ileri derecede anlaml

I

fark

tespit edilmistir (p=0.000). Tukey ileri incelemesi ile gruplar arasmdaki farklar
kar§1la§t1rild1g1ndahie; alkol denemeyenler

ile 40 kez den az alkol deneyenler

aras,nda anlarnh fark tespit editmernistir (p=0.699). 40 kez den fazla alkol
deneyenlerin

GDASDO'nin

ilil?kilerde Sm1rs1zhk ve istismar alt

ortalama stres puaru hie; alkol denemeyenlere
olarak yuksek (p=0.000),

gore ileri derecede

40 kez den az alkol deneyenlere

anlamll olarak yuksek bulunmu§tur.

boyut
antarnu

gore (p=0.006)
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Oqrencileri, anne-babasi

Kibnsh olanlar (n=42) ve anne veya babasi

Turkiyeli olanlar (n=150) olarak iki gruba ayrrdrqrmrzda,
AYDA-Alt

Boyut

puanlan

bulunamarmstrr (p= 0.485

:i:

arasrnda

istatistiksel

AYDA-Toplam

olarak

anlarnh

ve
fark

1.0).

GDASDO- Toplam ve GDASDO- Alt Boyut puanlan arasmda sadece
ekonomik acidan Kibnsh genc;lerin anlarnh olarak daha az sorun ya:;;ad1g1
tespit edilmistir (P=0.002).
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TARTl~MA

Arasttrmarmzda

bgrencilerin yasarn boyu sigara deneme cram %61,5,

son 12 ayda 40 kez ve ustu sigara icrne orarn ise %39,6 bulunmustur. Adnan
Menderes

Oniversitesi'nde

849 ogrenci

uzerinde

yapilan

bir cahsrnada,

ogrencilerin %51 'inin sigara denedigi ve deneyen bgrencilerin %29,9'unun da
hala

kullanmaya

digerlerinin

devam

ettiqi

qorulrnustur

Gazi Oniversitesi'nde

(Turkoqlu,

2007).

Yilrnaz

ve

600 ogrenci uzerinde yaptrklan calismada

ise, sigara icme s1kl191 %53 bulunrnustur (Yilrnaz ve digerleri, 2007). Cakrc: ve
arkadaslannm
uyquladiklan

2003 yilmda
sigara-

alkol-

KKTC genelinde
madde

13-65 yas arasi 829 kisiye

yayqmhk

calismasmda,

grubunda tutun kullanma oraru %51.1 bulunmustur

20-29

yas

(Cakrci, 2003). ABD'de

1999'da yaprlan bir yayqinlrk cahsrnasmda da benzer olarak 22 yas grubunda
yasarn boyu sigara kullanma oraru % 45 olarak bulunrnustur
diqerleri. 2000). Bu oranlan karsrlastmrken

(Janson

ve

bnemli bir faktbr de, bu verilerin

hangi soru i9erigi ile toplandiqrdrr. Orneqin bizim cahsrnarmzda olduqu gibi,
"Hayati boyunca hi<; denedi mi?" seklinde sorulduqunda "Evet"i isaretleyen bir
bgrenci,

"Sigara

iciyor

musunuz?"

seklindeki

verebilir. Oranlann saqhkh karsrlastmlmast
kullaruldrq:

arasurrna

saglanamayacag,

ile

saqlarnaktadrr.

120 bgrenci

rnurnkundur.

cahsmada, bgrencilerin

Dernircioqlu

uzerinde

"Hayir"

cevabi

muhakkak benzer soru torrnlanrun
Bu

icin, mevcut oranlann karsuastmlmasi

fikir sahibi olmarmzi
Oniversitesi'nde

verileri

bir soruya

benzer

da

her

zaman

da en azrndan bir

(2006)'nun

soru formu

Yakm

Doqu

ile yapt191 bir

hayat boyu sigara deneme oraru %63.3 ve son 12

ayda 40 kez ve ustu sigara icme oraru ise %44,2 olarak bulunmustur. Bulunan
sonuclar cahsrnarmzla benzerlik gbstermektedir.

Arastrrrnarruzda

ogrencilerin

%40,6's1 15 yas ve oncesi

sigara

denerken,

deneme

%54,3'u

yasrna

bakildrqtnda,

de 16-19 yas arasmda

denediqini belirtrnistir. Turkoqlu'nun (2007) cahsrnasmda, sigara deneyenlerin
%25'inin

15 yas oncesinde,

qorulrnustur.

% 71.Tsinin de 15-20 yas arasinda

Elster ve digerlerinin

denediqi

(1994) yapt1g1 bir cahsmada da, sigara

85
baqrrnhs:

olan

kazandrklan
erkeklerin

bu

aliskanhq:

21

ise % 55-60'm1n bu al1§kanl1g1 18 yasmdan

yirmili

yas

icme

bakrrrundan
herhangi

yasindan

once

once kazandrqrru

Bu cahsmalarrn sonuclan birbirleri ile paralelik qosterrnektedir
grubunda

dusundurrnektedir.
sigara

%90'1nin

ve yine sigara icen eriskin kadmlar m % 40- 45'inin, eriskin

saptarruslardn.
ve

eriskinlerin

genc_;:lerin

yansmdan

tazlasmrn

sigara

igtigini

Bu da qunumuzde artik kronik hastahk olarak kabul edilen

ahskanhqrna
onernlidir.

"dur!"

diyebileceqirniz

Kandel ve digerleri

bir maddeyi

denernernis

yaslan

(1984),

genc_;:lerin

18- 21

daha

qostermesi
yasma

sonraki

kadar

yaslarda

maddeleri kullanma riskinin eek dCJ§Ok olduqunu qcsterrnislerdir.

bu

Yas arttikca

sigara icrneyi halen surdurrne durumu da artryor qorunmektedir.

Bu durum

sigara baqrrnhs: sayrsma, universite donerninde dy ciddi eklenmeler olduqunu
qostermesi

bakrrrundan

onemlidir.

Lise

ogrenimlerini

tamamlayarak

universiteye gelen ogrencilerde aile ve cevrenin denetiminden
ve qoreceli

olarak

ozqur

bir ortamda

al1§kanl1g1 yayqrnlasmaktadrr

etkisiyle

sigara

icms

(Civi ve Sahin, 1991 ). Bu sebeble bu bulgular

bize, sigara icrneyi onlerne cahsmalanrun
uruversite

bulunmamn

uzaklasrnarun

ogrencilerine

yonelik

sadece ortaokul ve liselerde degil,

olarak

da

yapilmasi

gerektigini

gostermektedir.

Arastrrrnarruzda
merak

olarak

ogrencilerin

bulunrnustur.

sigara denemelerinin

Genclerle

yapilan

ilk nedeni (%40.7)

bircok

cahsma,

bizim

sonuclanrruza

paralel olarak merakrn onernli bir deneme nedeni oldugunu

gostermektedir

(Celik ve digerleri, 2000; Coksel ve digerleri, 2000; Usanmaz,

1993; Ozcan ve digerleri, 1993). Arastrrrnarruzda ikinci sirada deneme nedeni
olarak uc faktor esit sikhkta ifade edilrnistir. Bunlar, arkadas ortarruna uymak,
ozenrne,

kendini rahat hissetmedir.

ogrencilerin

sigara

kullanmaya

Turkoqlu'nun (2007) cahsmasinda

baslarnalarmdaki

da

ilk uc neden "cevreden

etkilenme", "merak" ve "arkadastan etkilenme" olarak bulunmustur

Arastrrrnarmzda

ogrencilerin

yasam boyu alkol deneme cram % 70.8

ve son 12 ayda 40 kez ve ustu alkol icrne orarn ise %18.2 bulunrnustur.
Delikaya'run
ogrencilerin

(1999)

Lise

ogrencileri

uzerinde

yapt1g1

bir

arastrrrnada,

% 7 4.2'si en az bir kez alkollu_jc_;:ki icrneyi denediklerini belirtrnis
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ve

deneyen

bgrencilerin

surdurduklerini

%

belirtrnislerdir.

46. ?'si

duzenf

Cakmak

alkollu

icki

kullanrnayi

ve Ayvasrk (2007) taratmdan

411

universite bgrencisi uzerinde yapilan bir cahsrnada, bgrencilerin hayat boyu
alkol kullarurn oraru %76.1 olarak
(2001)

Dokuz

Eylul Oniversitesi

bulunmustur.

Akvardar

Tip Fakultesi'nde

121

ve diqerlennin

ogrenci

uzerinde

yapuklan bir calisrnada ise yasarn boyu alkol kullarurn s1kl1g1 %72.3 olarak
bulunrnus ve bu bgrencilerin %19.3'u haftada 1-2 kez alkol aldrklariru ifade
etrnislerdir.

Yildmm

universitelerinde

(2007)'1n

Hacettepe,

Gazi

ve

Orta

Doqu

Teknik

1218 bgrenci uzerinde yapt1g1 bir cahsrnada da yine benzer

sonuclar almrrus ve hayat boyu alkol kultarurn oram %62 bulunmustur
Khorshid

(2006)'in

cahsmada

da

Ege universitesinde

hayat

boyu

alkol

300 bgrenci

kuliamrn

cram

uzerinde

%76'd1r.

Turkiye'deki arastrrrna sonuclari ile parelellik gbstermektedir.
%66.?'sinin

doqurn

yerinin

Yigit ve

yaptrq:

bir

Sonuclanrruz

Ogrencilerimizin

Turkiye olduqunu hatrrlarsak,

bu

parelellik

beklenen bir sonuctur

Arastirrnarmzda
grubunda

%53

cahsrnasmda,

alkol

olarak

16-20

deneme

yas:

bulunmustur.

yas

aras:

alkol

en yuksek

Yilmaz
deneme

ve

olarak

14-17

digerlerinin

orarunm

%25

yas

(2007)
olduqu

qorulrnektedir. Yigit ve Khorshid'in (2006) cahsrnalarmda da 14-15 yas arasi
alkol deneme oraru %24.1 ve 15 yasrndan sonra kullarurn oraru da %50.9
olarak bulunrnustur. Sayrn ve digerlerinin (2004) bir grup alkol baqunhs: hasta
ile yapt1g1 arastrrrnada, hastalann alkole baslarna yas ortalarnasi 17.4 olarak
oulunrnustur. Stein ve Davecristiansen'in
bir arastrrrnada
basladiklan
sonuclar

da,

qenclerin

bulunmustur.
vermektedir.

alkol

(1994) ergen suclularla ilgili yaptiq:
kullamrruna

Bu arasurmalar,

Ozellikle

14-15

yas

ortalama

bizim

12.1 yasinda

arastirmarruzla

dbneminde

qenclerin

benzer
alkolu

deneme oranlanrun belirgin olcude yoqun oldugu dikkat cekrnektedir. Bu yas
arahqr,

genglerin

aileden

ve

diger

otorite

figurlerinden

baqrrnsrzlasrna

egiliminin ortaya 91kt1g1 ve meydan okuma cabalan nedeniyle bircok gencin
madde kullanmayi
baskaldrn

denediqi bir donerndir. Bu dbnemde madde kullarnrru bir

isareti olabileceqi

gibi, arkadas gruplanna

uyum icin de gerekli

_goi:ulmekte.dir (J:logan, -2DD_O_;~Heischober ve Hofmann,

1997; Wolfson

ve
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digerleri,, 1997). Arasnrrnarruzda
bulunrnustur.

Bu donemde,

18 yas ve ustu alkol deneme oraru %31.6

ergen artrk olqunlasrrus, sagl1g1 riske atrnarun

anlarruru kavrarms ve gelecegini

dusunebilen

ve planlayabilen

bir birey

olrnustur. Bu nedenle madde deneme egiliminin azaldiq: ve madde kullarurru
yarunda diger sagl1ga zararh davraruslann da 18 yasrndan sonra kazarulma
riskinin du§tugu belirtilmektedir

(Hogan, 2000; Liepman ve digerleri, 1998).

Ancak bu donern ayru zamanda

gern;lerin universiteye

basladrq: doneme

denk gelmektedir. Oniversite ogrenimine qecis gem; icin hem sosyal hem de
psikolojik bir meydan okurnadrr. Artrk gene; qeleceqini kurmak ve olusturrnak
gibi ciddi bir sorunla kars: karsryadrr. Ogel ve Erol (2005), bu donernde sigara,
alkol ve madde kullarurrurun genc;ler icin bir kacis olabileceqini belirtmektedir.

Arasturnarmzda
kullandiq},

ogrencilerin

en

sik

olarak

%41.7

orarunda

bira

ikinci srrada %27.6 sarap kullarurru ve %31.2 orarunda distile

ickileri (rakr-cin - votka) tercih ettikleri tespit edilrnistir. Cakmak ve Ayvasrkm
2007 yrlmda yaptrklan calrsrna ile Yigit ve Khorshid'in 2006 yilmda yaptiklan
calrsmalarda da benzer sonuclar ahnrms ve bira en eek tercih edilen icki turu
olarak belirienrnistir. Yine ayru arastrrmalarda ikinci en eek tercih edilen alkol
cesidi olarak sarap ve sonra diger sert ic;ecekleri tercih ettikleri bulunrnustur
Dernircioqlu (2006)'nun cahsrnasmda ogrenci!erin en sik olarak bira kul!and1g1
(%75), ikinci sirada (%44.8) distile ickileri (raki-cin - votka) tercih ettikleri,
sarap daha az kullandiklan

(%25) tespit edilmistir. Avrupa ulkelerinde 15-16

yas grubu ile yapuan ESPAD cahsrnasmda da bira qencler arasinda en cok
tercih edilen alkollu icki olarak qorulmektedir (ESPAD).

Arasnrmarmzda

alkol kullanrm nedenlerine

bakildrqmda

genc;lerin en

fazla eglenmek (%47.4) arnaciyla alkol aldiklan, sonra da denernek (%15),
rahatlarnak

(%11.3)

gorulmu§tur.

ve sorunlardan

Dernircioqlu

uzaklasrnak

(2006)'nun

cahsmasmda

(%9) icin alkol aldiklan
da ogrencilerin

en sik

(%63. 7) alkol alma nedeni eglenmektir. ikinci srrada rahatlamak gelmektedir
(%35.1 ).
ogrencileri
.....______

eglenmek,

Cakici

tarafmdan

arasrnda

alkol

2004

kullanma

ikinci sirada sorunlardan

edilmj§_!i_r (Cakrcr,

2004t__

yihnda

~9kmak

yapilan

nedeni

olarak

arastrrmada
ilk

sirada

da,

lise

(%58.4)

uzaklasrna isteqi (%23.5) olarak tesbit
ve Ayv.9§J_l(i_D 2007 yrlrnda yaptiklan
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cahsrnada

bgrenciler,

beurtmisterdn
saqlame

en

fazla

eglenmek

Daha sonra sirasiyla

nedenlerini

sosyallesrne

sosyattesme,

gbstermi§lerdir.

arnacryla

alkol

nedeniyle

Ogrencilerin

kullandiklan

alkol

aldtklanru

basa crkrna ve uyum
daha

cok eglenme

ve

literaturle

de

bulgusu,

(Topuz, 2004; Kairouz ve digerleri, 2002)

desteklenmektedir

<;al1§mam1zda
degerlendirmeleri

Sigara

ve

alkol

acrsrndan denerneyenlerle

deneyen

qencler

kar§1la§t1r1ld191nda

ailelerini
istatistiksel

olarak ortaya cikan anlarnh farklar hep olumsuz yonde butunrnustur. Her iki
olcekte

de

paralel

bulgulann

elde

edilmesi

sonoclann

tutarl 1l191ni

destekl emekted i r.

Sigara deneyen ogrenciler AYDA'da ailelerinde "ileti§imin" daha kotu
olduqunu

belirtrnisdir.

Aile

icinde

iletisirnin

iyi

olmas:

bireyin

kendini

acabilmesi, ifade edebilmesi, verilen mesajlann doqru anlasrlmas: ile iliskilidir
ki bu da ailede gene! uyumu artrrmaktadrr.
deneyenlerde

Yine AYDA'ya

gore sigara

ailede "birlik" , "yetkinlik" ve "duygusal baqlam" daha dusuk

tarumlanrrusnr.

Ailede "birliqin" dusuk olusu aile Oyeleri arasmda yaktnhk,

baqlrhk olmadrqr, "duygusal baqlamm" dusuk olusu aile ortarrundaki duygusal
atmosferin destekleyici ve yaprci olmadrq: , "yetkinlik" in cusuk olusu ailede
problem cozme, sagl1k, yeterlilik,

amaclann

gerc;ekle§tirilmesin

olunrnadrqt anlarrundadrr. Butun bu bzelliklerin

de basanh

sigara deneyen oqrencilerin

ailelerinde dusuk olmasi ailede genel uyumun zayif olduqunu gbstermektedir.
Bu sonuclan destekleyen bir diger bulgu GDASDQ'de sigara deneyenlerin aile
ortarnmda "liskilerde duyarsizhk ve tutarsrzhk": yani gencin duygusal ihmali,
aile igi ileti§imsizlik,
disiplin anlayis:

aile kurallannda

olduqu ve

belirsizlik,

tutarstzlrk

"anne baba iuskilerinde

ve eek qevsek

uyumsuzluk"

olducu

yonundedir.
Baharm
kullanma
ara~t1rd1g1

10 tarkh Cmiversiteden 2562 ogrenci uzerinde yapt191 sigara

al1§kanl1g1nin olusrnasmda
calisrnada

aile ili§kilerinde

etkili olan

sosyoekonomik

sorun yasayan

ahskanlik orarnru daha yOksek bulrnustur (Bahar, 2001 ).

fakt6rleri

ogrencilerde

sigara
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Sigara deneyen gern;lerin aile ortarninda "yonetirn" dusuk bulunrnustur
Bu da ailede yaprsal orqutlenrne, karar alma, davrarussal kontrolun olumsuz
olduqunu qosterrnektedir.

Nitekim GDASDO'de

bu qenclerin aile yapismda

"

otoriter baskrci tutum" daha yuksek bulunrnustur. Anne babarun kendi istek ve
qoruslerini

kabul ettirebilmek

icin yaptrklan baski, gencin sozel ve fiziksel

istisrnan ve kati disiplin anlayis: madde denemede koruyucu degil aksine riski
artiran bir faktor olarak dikkat c;ekmektedir. Herken 1997 yilmda 12-21 yaslan
arasmda 1559 qenc'in sigara kullanma davrarusmda anne baba tutumu ve
sosyo kulturel duzeyin

etkisini ara~t1rd1g1 cahsmasinda

anne-baba

tutum

olc;egi puanlanrun otoriter olmaya kaydrkca kisilerin sigara kullanma orarunda
artis olduqunu bulrnustur ( Herken, 1997). Bahar'm 2562 Oniversite ogrencisi
ile yapt1g1 arastrrmada da anne baba davrarusiru

ilgisiz ve otoriter olarak

degerlendiren ogrencilerde sigara kullanma oraru daha yuksek bulunrnustur
(Bahar,2001 ).

Hem sigara

hem alkol deneyen

genc;ler GDASDO'de

aile icinde

yasanan toplam sorun sayrsi ve bu sorunlarm kendilerini etkileme duzeyini
anlarnh derecede daha yuksek olarak bildirmislerdir

Nitekim bir eek arastrrma

aile ile cesitli sorunlar yasayan genc;lerde sigara, alkol ve madde kullarurn
yayqrnlrqmm daha fazla olduqunu, sigara ve alkol kultarurnma baslarnada da
onernli bir neden olusturduqunu

qostermektedir

(Oqel, 2002; Ogel

ve Erol,

2005; MacKenzie ve Kipke, 1998; Resnic ve digerleri, 1999).

Alkol deneyen genc;lerde benzer sekilde aile ortarmnda "otoriter baskici
tutum" ve "anne-baba iliskilerinde uyumsuzluk" daha yuksek olarak bildirilrnis
ayrrca aile uyeleri arasinda "iliskilerce strurstzlrk ve istisrnar" daha yuksek
olarak

belirtilrnistir.

Tol'un

1990 yrlmda lise 6grencilerinin

alkol kullanma

s1kl1g1ni etkileyen, kendilerine ve aillerine iliskin sosyal ve kisisel etkenleri
arastrrdrq: cahsrnada ilgisiz, tutarsiz ve otoriter aile tutumunun,

demokratik

aile tutumuna kryasla alkol kullarurruru artrrdrqm: qosterrnistir (Toi, 1990). Bir
baska cahsmada anne baba arasmda uyumsuzluk

olan ailelerde genc;lerin

aileye tepki olarak alkol kullandrq: hatta uyusturucu madde kullarurmrun temel
nedenlerinden

birinin anne baba arasrndaki uyumsuzluk oldugu bulunmustur

(Connersve digerleri, 1988).
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Genclik donerni, kimlik arayrs.nm

olduqu, risk alma davraruslarrrun

daha sik goruldugu bir surec olarak sigara, alkol kullarurrumn daha kolay
ortaya 91kabildigi bir dbnemdir. Aile ortarmnin huzurlu ve sorunsuz olrnasi
gencin psikolojik qelisimini daha sagl1kl1 tamamlayabilmesini

saqlayacaktir

Didier ve Smart (1986)'1n 353 ergenle yaptiq: cahsmada aile fonksiyonlan
saqlrksiz olan ergenlerin, dengeli ailelere gore alkol kullarum oranlan yuksek
bulunrnustur.
kullarurn

Cakic: 1996'da lise ogrencilerinde

arasrndaki

iliskiyi

incelernistir.

cocuk istisman ve madde

Psikolojik

ve

fiziksel

istismara

ugrayanlar ile ihmal davrarusma maruz kalanlann madde kullamrruna daha
fazla yoneldikleri qorulmustur. istismara ugrayanlann daha fazla sigara, alkol
ve uyusturucu madde kullandiklan, aynca madde kutlamrruyla
yargilan

ve dusuncelerinin

de olumsuz

doqrultuda

geli§tigi

ilgili deger
qozlenmistir

(Cakicr, 2000)

Coombs ve Lanverk

(1988)'in

443 ebeveyn

ve cocuklan uzerinde

yaptrq: arastrrmada ebeveyn ergen iliskisinin alkol ve madde kullarurmnda
etkili

olduqu

iletisiminin

bulunrnustur.

acik olmadiqr,

Alkol

ve madde

duygusal

kullananlann

olarak kendilerini

ebeveynleri

ile

ifade edemedikleri,

ailede televizyon, ev odevleri ve alkol-madde kullarurru ile ilgili kati kurallann
olduqu

ve bu gern;lerin

olmasrru

istedikleri

ebeveynlerinin
odullendirdikleri

ebeveynlerine

ortaya

cikrmsnr.

quvenrneyi,
Madde

onlarla

iyi iletisimleri

kullanmayan

ergenlerin

ise cocuklanrun kendilerine quvenmeleri icin onlan daha 90k
ve onlann kisisel problemlerini

cozrnede yardrrnci olduklan

bulunrnustur.

Cohen

ve digerlerinin

(1994)

calrsrnasi

sigara

ve alkol

kullanan

cocuklarrn anne babalanrun, cocuklanna daha fazla vakit aymp, iletisimlerini
artrrmalan

sonucunda,

kullanma duzeylerinin

bu cocuklann

son bir ay icindeki

icki ve sigara

du§tugunu tespit etrnislerdir. Ayru calrsrnada ailedeki

yakm aile iliskilerinin cocuqun madde kullanan arkadaslanndan

kacmrnasmda

etkili olduqu, ailedeki yrkrci tutumlann

ise, genc;lerde son bir ayda alkol

kullarurruru

kullarurruru ise 4 katma

yaklasik

belirtilmektedir.

iki katrna, sigara

91kard1g1
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Sonuc olarak aile ile ilgili risk faktorleri
baslanrnasmda,

surdurulmesinde

sigara ve alkol kullarurnma

ve sonlandinlrnasmda

donerninde belirleyici rol oynamaktadir

ozeltikle

genc;lik
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SONUC VE ONERiLER

Arasnrrna sonuclanrruz bize qencler arasmda sigara-alkol kullarurrurun
yuksek olduqunu ve sigara-alkol
olumsuz

alqrladrklanru

deneyen qenclerin aile ortarnlarrru

qostermektedir.

egilimi qosteren sigara-alkol

Gencler

arasmda

giderek

daha
artma

kullarurmna karsi etkin onlerne proqrarnlanrun

hayata gec;irilmesi gerekliligi yapilan bu calisrnada da kendini qostermektecir.
Bu sonuclar doprultusunda asaqidaki onerilerde bulunulrnustur.

Oniversitelerin mediko- sosyal merkezleri daha i§levsel hale getirilerek,
takulte-rnerkez

arasrnda koordineli

causan uzman kisilerin sayilan

bir etkilesirn saqlarup,

arttmlarak,

ogrenci

bu merkezlerde

psikolojik

darusrna

ve

rehberlik merkezleri daha verimli hale getirilebilir.

Oniversite-mediko

arasrnda i§birligi saqlamp, ogrencilerin

cos zaman

etkinlikleri ve kulturel faaliyetleri daha da zenqinlestirilebilir.

Birincil ve ikincil onlerne proqramlan
madde denemeden,

madde kullarurmna

hayata gec;irilmelidir. Genclerin

kars: birincil onlerne programlan

madde kullarurruna karsi savasta buyuk onern tasir. Bu programlarda sadece
maddelerin

olumsuz

etkilerini

anlatmakla

kalmayarak,

qenclere

basetrne,

hayrr deme, kendini ortaya koyma gibi sosyal

verilmesi

gerekmektedir.

Sigara-

alkol deneyen

qencler

stresle

becerilerin
surekli

de

kullaruci

durumuna gec;ebilir. Bu genc;lere ulasmak ve onlan bu yoldan dondurrnek
ikincil onlerne proqrarnlanrun hedefidir. Gencleri sigara-alkol kullarumma iten
ailesel risk faktorleri ile ilgili bu calrsmadan elde edilen sonuclar doqrultusunda
egitim programlan duzenlenebilir.

Anne-baba-cocuk

iliskilerini qelistirrnek ve genc;lerle olumlu etkilesirnler

kurrnayi saqlarnak icin basin, radyo, TV. gibi kitle araclanrun
ulasrnak acrsrndan taydah olacaqt dusunulrnektedir

qenis gruba
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Anne-babalar,

kendi tutum davrarus ve yaklasrmlanrun

cocuqun ki§ilik

qelisimi ve ruh sagl191 Ozerindeki etkisi konusunda bilinc;lendirilmelidir. Gelisirn
surecindeki her bir evrenin kendinden bir sonraki evreyi etkilediqi dusunulecek
olursa, erken qelisirn d6nemlerinden
hatalarrn 6nlenebilmesi,

itibaren yaprlabilecek

saqhkl: anne-baba-cocuk

amacryla ilgili bakanlrklar ve universitelerin

psiko-pedogojik

iliskilerinin

kurulabilmesi

i§birligi saqlanarak,

"Ana-Baba

Okullarr" acrup yayqrnlastrnlrnas: dusunulebilir

Genc;lere yonelik
hizmetlerinde,

bireysel

olarak

yaprlan

yaktasirnlann

psikolojik
yarn

sira

darusma
ailesel

bireyleraras, etkile§ime donuk olarak incelemeler yaprlabilir.

ve

rehberlik

yaklasrm

ve
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EK 1. Ki$iSEL BiLGi FORMU
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Kod:

TARiH ... .I ... ./ ....

.

Ki~iSEL BiLGi FORMU
[}JOLUM-1: SOSYODEMOGRAFIK VERiLER
1. Cinsiyetiniz

( ) Erkek

2. Dogum tarihiniz?

./

( ) K1z
./

(Giin/AyN1l)

3. Okudugunuz bdliim :

.

4. Universitede (hazrrhk dahil) kac don em egitim gordiiniiz?
yrlda 2 donem bulunuyor)

(1

5. Sizin drsrmzda kac kardesiniz var?
6. Ailenizin kacmci cocugusunuz?
7. Sizin ve ailenizin d Dojium yeri
Kibris
Kendinizin
Annenizin
Babaruzm

Tiirkiye

Ingiltere

Dig er

8. Annenizin egitim durumu
( ) Okur-yazar degil
( ) Okur -yazar
( ) Ilkokul mezunu
( ) Ortaokul mezunu
( ) Lise mezunu
( ) Universite mezunu

9. Babamzm egitim durumu
() Okur-yazar degil
( ) Okur -yazar
( ) Ilkokul mezunu
( ) Ortaokul mezunu
() Lise mezunu
() Universite mezunu

10. Annenizin meslegi/isi nedir?

.

11. Babamzm meslegi/isi nedir?

.

12. Anne babamz yasiyor mu?
Y asiyor
Yasarmyor
Anne
( )
( )
Baba
( )
( )
13. Eger anne-babarnz yasryor ise;
( ) Evli, birlikte yasiyor
( ) Evli, ama ayn yasiyor
( ) Bosanmis, ayn yasiyor
( ) Bosanmis, ama birlikte yasiyor
14. Y a~ad1gmIZ yer kime aittir?
( ) Ailenize ait ( ) Kendinize ait
( ) Kira
odemiyorsunuz

( ) Yurt

()Kendinize ait degil, ama kira

110

15. Bugiine kadar hi','. srmfta kaldrmz mi?
( ) Hayn
( ) Evet, bir kez
( ) Evet, bircok kez
16.
( )
( )
( )

Ailenizin
1050 YTL
1051-2500
2501-5000

ayhk toplam geliri yaklasik ne kadardrr?
ve alti
YTL arasi
YTL arasi

( ) 5001 YTL ve uzeri
17. A~ag1da bazi olaylar listelenmistir, Son diinemde, sizi ve ailenizi etkileyen
olaylar varsa size uygun olanlan isaretleyiniz.
( ) Su siralar hayatimda onernli bir olay olmadi
( ) Anne/babamm hastahgi
( ) Anne ya da babamm evden aynlmasi
( ) Aileden bir uyenin kaza gecirrnesi
( ) Aileden bir uyenin olmesi
( ) Okul veya ev degisiklikleri, tasinma v.s
( )Ya~ad1g1yeri degistirrne (goc )
()Diger ....

B0LUM-2: SiGARA-ALKOL KULLANIM OYKUSU
Bu bdliim sizin ve aile bire_rlerinizin alkol ve siaara kullannm ile ilailidir
1. Ilk sigarayi kac yasmda denediniz?
( ) Hie denemedim (6. soruya gecebilirsiniz)
( ) Kac yasmda denediniz
(Lutfen 2.sorudan devam ediniz)
2. Hayatrrnz boyunca kac kez sigara ictiniz?
A) 0 B) 1-2 C) 3-5 D) 6-9 E) 10-19 F) 20-39

G) 40 veya daha fazla

3. Son 12 ay boyunca kac kez sigara ictiniz?
A) 0 B) 1-2 C) 3-5 D) 6-9 E) 10-19 F) 20-39

G) 40 veya daha fazla

4. Son 30 giinde ne sikhkta sigara ictiniz?
A) Hiv icmedim
B) Haftada 1 sigaradan az
C) Gunde bir sigaradan az
D) Gunde 1-5 sigara
E) Gunde 6-10 sigara
F) Gunde 11-20 sigara
G) Gunde 20 sigaradan fazla

5. Sigara icmeye baslamadaki en iinernli nedeniniz nedir?
A) Merak
B) Ozenti
C) Kendimi rahat hissetmek icin
D) Yalnizhk
E) Arkadas ortamina uymak icin
F) Okul sorunlan
G) Aile sorunlan
H) Buyudugum icin
I) Diger (Belirtiniz)
.

1] 1

6. Alkollii ickiyi ilk kac yasinda denediniz?
( ) Hiv denemedim (14. soruya gecebilirsiniz)
( ) Kac yasmda denediniz
..... (Lutfen 7.sorudan devam ediniz)
7. Hayatrmz boyunca kac kez alkollii bir icecek ictiniz?
A) 0 B) 1-2 C) 3-5 D) 6-9 E) 10-19 F) 20-39

G) 40 veya daha fazla

8. Son 12 ay icinde kac kez alkollii bir icecek ictiniz?
A) 0 B) 1-2 C) 3-5 D) 6-9 E) 10-19 F) 20-39

G) 40 veya daha fazla

9. Son 30 giin icinde kac kez alkollii bir icecek ictiniz?
0
3-5
1-2
Son 30 gunde kac kez bira ictiniz?
A
B
C

6-9
D

10-19
E

20-30

F

Son 30 gunde kac kez sarap ictiniz?

A

B

C

D

E

F

Son 30 gunde kac kez raki, cin,
votka veya benzerini ictiniz?

A

B

C

D

E

F

10. Hayatnnz boyunca kac kez icki ii,:tiginiz icin sarhos oldunuz?
A) 0 B) 1-2 C) 3-5 D) 6-9 E) 10-19 F) 20-39 G) 40 veya daha fazla
11. Son 12 ay icinde kac kez icki ii,:tiginiz icin sarhos oldunuz?
A) 0 B) 1-2 C) 3-5 D) 6-9 E) 10-19 F) 20-39 G) 40 veya daha fazla
12. Son 30 giin icinde kac kez icki ii,:tiginiz icin sarhos oldunuz?
A) 0 B) 1-2 C) 3-5 D) 6-9 E) 10-19 F) 20-39 G) 40 veya daha fazla
13. Sizi alkol kullanmaya iten en onemli neden nedir?
A) Eglenmek
B) Uyuyabilmek
C) Denemek
D) Sinirlendigim icin
E) Sikmtidan
F) Rahatlamak
G) Sorunlanmdan uzaklasmak
H) Arkadaslanrn ictigi icin
I) Kendimi iyi hissetmek gelmek icin
K) Diger
.
14. Anne-baba ya da aile iiyelerinizden herhangi biri icin asagrdakilerden hangisi
gei,:erlidir?
Anne
Baba
Hie Bazen Sik srk Hie Bazen S1k sik
Sigara kullamr
Alkol kullamr
Herhangi bir uyusturucu
madde kullamr
C

J]

15. Ailenizde alkol yiiziinden hie sorun yasamr rmydi?

( ) Hayir
(
(
(
(

)
)
)
)

Evet, annernle babam tartrsirdi
Evet, kavga cikar ve babarn annerni doverdi
Evet, babarn beni ve kardesimi/kardeslerimi doverdi
Diger .
.

.

2
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EK 2. AiLE YAPISINI DEGERLENDIRME ARACI ( AYDA)
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EK 3. GEN<;LiK DONEMi AiLE SORUNLARINI
(GDASDO)

DEGERLENDiRME

OL<;EGi
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GENCLiK DONEMiNDEKi Ai:LE SORUNLARINI DEGERLENDiRME
OLCEGi

Asagida, genclerin icinde yasadiklan aile ortaminda karsilasabilecekleri cesitli
sorunlarla ilgili ifadeler yer almaktadir
Sizden
istenilen,
kendi
aile
ortanuruzi
dusunerek
maddeleri
cevaplandirrnamzdir.
Lutfen
maddeleri
dikkatle
okuyunuz
ve
ictenlikle
cevaplandmrnz. Cevaplandmrken ONCE o maddede sozu edilen durumun sizin
aileniz icin DOGRU olup olmadigma karar veriniz. SONRA cevap formundaki
"dogru" veya "yanhs" seceneklerinden uygun olanm altma bir (X) isareti koyunuz.
Eger cevabmiz "yanhs" ise, bir sonraki maddeye gecebilirsiniz. Verdiginiz cevap
"dogru" ise; maddede sozu edilen durumun sizi NE KADAR ETKiLEDiGiNi:
dusunerek "hie etkilemiyor/ biraz etkiliyor/ orta derecede etkiliyor/ cok etkiliyor"
seceneklerinden birinin altma (X) isareti koyunuz. Cevaplandirmaya baslamadan
once su iki ornek maddeye verilen cevaplan incelemeniz yararh olacaktir.

ORNEK:
Madde 2: S1k sik birilerinden bore almak zorunda kalmz.
Yanhs
(X)

Dogru

Hit;
etkilemiyor

( )

( )

Biraz
etkiliyor

( )

Orta derecede
etkiliyor

( )

~ok
etkiliyor

( )

Madde 34: Annem veya babam cogunlukla arkadaslanrnla birlikte gezmeme izin
vermez.
Yanhs

Dogru

( )

(X)

Hit;
etkilemiyor

( )

Biraz
etkiliyor

( )

Orta derecede
etkiliyor

(X)

Cok
etkiliyor

( )
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Aile uvelerimizden birinin uzun si.iredenberi devam eden bir hastahgi var.
Hie
Biraz
Orta derecede
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
1.

()

()

()

()

S1k sik birilerinden bore almak zorunda kalinz
Hii;
Biraz
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor

()

(:ok
etkiliyor

( )

2.

()

()

()

Orta derecede
etkiliyor

()

()

Annem veya babam, arkadaslanrrun yapnklan bircok seyi yapmama izin vermez.
Hie
Biraz
Orta derecede
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor

(:ok
etkiliyor

( )

3.

()

()

()

()

Bizim evde hatah davramslar hemen cezalandmhr.
Hie
Biraz
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor

(:ok
etkiliyor

()

( )

Orta derecede
etkiliyor

Cok
etkiliyor

()

()

4.

()

()

()

()

5.

Annem veya babam, genellikle benim nerede ve kiminle oldugumun, ne yaptigmun fark:mda
degildir
Hii;
Biraz
Orta derecede
Cok
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiiiyor
etkiliyor
etkiliyor
()
()
()
( )
( )
( )
6. Annem ve babam sik sik tarnsu, kavga ederler.
Hie
Biraz
Orta derecede
Cok
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
()

()

()

()

()

()

7.

Bizim evde neyin, nasil ve ne zaman yapilacagma annem ve babam karar verir; benim fikirlerim
dikkate almmaz.
Hii;
Biraz
Orta derecede
Cok
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
()
()
()
()
( )
( )
8. Cogunlukla birbirimize duygulanrruzi belli etmeyiz.
Hie
Biraz
Orta derecede
Cok
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
()

()

()

()

()

9.

Bizim evde temizlik isleri (supurme, silme gibi) genellikle ihmal edilir.
Hie
Biraz
Orta derecede
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
()

()

()

()

()

10. Annem veya babam, beni sikhkla kardeslerim ya da yasitlanmla karsilasnnr
Hie
Biraz
Orta derecede
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
()
()
()
()
()
11. Calismak zorunda olan aile i.iyelerimizinissiz kaldrgi ya da i~ bulamadigi olmustur

Yanhs

Dogru

Hie
etkilemiyor

Biraz
etkiliyor

()
()
()
()
12. Bizim evde uyulmasi gereken kurallar cok sik degisir.

Yanb~
( )

Dogru

Hie
etkilemiyor

( )

( )

Biraz
etkiliyor
( )

Orta derecede
etkiliyor
()

Orta derecede
etkiliyor

( )

13. Ailece gittigimiz, hemen hemen hie bir yer yokrur.rsinema, tiyatro, piknik gibi)
Hie
Biraz
Orta derecede
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
( )
( )
()
14. Annem veya babam, beni sik sik azarlar.

Yanhs

Dogru

Hii;
etkilemiyor

( )

( )

( )

()

Biraz
etkiliyor
( )

()

Orta derecede
etkiliyor
( )

(

\

\

}

(:ok
etkiliyor
( )

Cok
etkiliyor
( )

Cok
etkiliyor
( )

(:ok
etkiliyor

( )
Cok
etkiliyor

( )
Cok
etkiliyor
( )

119

15. Aile ici onernli sorunlannuz
konusmaviz.

olsa bile, sanki hicbir sorunumuz yokmus gibi, bunlar hakkmda

Hie
Biraz
Orta derecede
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
()
()
()
()
()
16. Cevremizdeki bazi kisileri (kornsu, akraba gibi) karakola sikayet ettigimiz olur
Hie
Biraz
Orta derecede
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
Dogru
Yanh~
Yanhs

( )

( )

()

()

()

<;ok
etkiliyor

( )
<;ok
etkiliyor

( )

17. Annem veya babam, bana olan sevgisini bana belli etmez.
Orta derecede
Hi~
Biraz
<;:ok
etkiliyor
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
()
()
()
()
( )
( )
18. Bizim evde aile uyelerinin sportiffaaliyetlere kanlmalan engellenir.
Hie
Biraz
Orta derecede
<;:ok
etkiliyor
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
()
()
()
()
()
( )
19. Annern ve babam, sik sik birbirlerini evi terketrnekle ya da bosanmakla tehdit ederler.
Hie
Biraz
Orta derecede
Cok
Dogru
Yanh~
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
( )
( )
()
()
()
()
20. Bizim evde genellikle verilen sozler tutulrnaz.
Biraz
Orta derecede
Hi~
<;:ok
Dogru
Yanh~
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
( )
( )
( )
( )
( )
( )
21. Annem ve babamla aym yatakla uyudugum olur.
Biraz
Hi~
Orta derecede
<;ok
Yanh~
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
( )
( )
( )
( )
( )
( )
22. Annern ve babam, benim sornnlanmla yeterince ilgilenmez.
Biraz
Hi~
Orta derecede
<;:ok
Yanh~
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
( )
( )
( )
( )
( )
( )
23. Evimizde herkese yetecek kadar oda yoktur.
Biraz
Hi~
Orta derecede
<;:ok
Yanh~
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor

( )

( )

( )

( )

24. Bizim evde en ufak hatalar bile kolay affedilmez.
Biraz
Hi~
Yanb~
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
( )
( )
( )
( )
25. Annemin veya babamm, evlilik d1~1 iliskisi olmustur.
Biraz
Hi~
Yanb~
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
( )

( )

( )

( )

( )
Orta derecede
etkiliyor

( )
Orta derecede
etkiliyor

( )

( )
<;:ok
etkiliyor
( )
<;:ok
etkiliyor

( )

26. Annem veya babam, ozel hayauma 90k fazla kansir.
Hie
Biraz
Orta derecede
<;:ok
Yanbs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
()
()
()
()
( )
( )
27. Evdeki tarnsma ve kavgalar sirasmda yaralandigim olmustur.
Hie
Biraz
Orta derecede
Cok
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
()
()
()
()
()
()
28. Bizim evde genellikle sofra kurulmaz, herkes ayakustu birseyler ansnnp kanuru doyurur.
Hie
Biraz
Orta derecede
Cok
Yanb~
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
( )

( )

()

()

()

()
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29. Bizirn evde aile uyelerinin bos zamanlannda cesitli faaliyetlere (sosyal dernek calismalan, kurslar
gibi) kanlmalan engellenir
Hie
Biraz
Orta derecede
Cok
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
I

\)

\

I

\

I

\)

'l

(

\)

'I

I

\)

\

\

)

30. Annernin veya babamm, bana hakaret ya da kufur ettigi olur
Hie
Biraz
Orta derecede
Yanb~
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
( )
( )
()
()
()
31. Ailemizin bazi uyeleri cok sik hastalarur.
Hie
Biraz
Orta derecede
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
()

()

()

()

()

I

\

\ )

<;:ok
etkiliyor

)

(

Cok
etkiliyor
()

32. Aile uyeierimizden birinin bana uygunsuz teklif ya da yaklasunda (dokunma, opme, soyma gibi)
bulundugu olmustur.
Hie
Biraz
Orta derecede
~ok
Yanlis
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
()

()

()

()

()

()

33. Bizim evde herkesin o kadar farkh gorusleri vardir ki, bir konu hakkmda karar vermek cok zor
olur.
Hie
Biraz
Orta derecede
<;ok
Yanhs
Dogru
etkiJemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
()

()

()

()

()

34. Annem veya babam, cogunlukla arkadaslanmla birlikte gezmerne izin vermez.
Hie
Biraz
Orta derecede
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etk.iliyor
etk.iliyor
()

()

()

()

()

( )

<;ok
etkiliyor
( )

'

/

35. Ekonomik zorluklar nedeniyle onemli ihtiyaclannuzi bile karsilayamadigmuz olur.
Hie
Biraz
Orta derecede
<;ok
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
( )

( )

()

()

()

( )

36. Cogu zaman ne yaparsam yapayim, anneme veya babama yaranamam.
Hie
Biraz
Orta derecede
<;ok
Yanb~
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
( )
( )
()
()
()
( )
37. Annem ve babam arasmdaki kavgalar bazen o kadar buyur ki, birbirlerine vururlar,
Hie
Biraz
Orta derecede
<;ok
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
( )
( )
()
()
()
( )
38. Benim.le ilgili onemli konularda (meslek, is, es secimi gibi) benim yerime annem veya babam
karar verir.
Yanhs
()

Dogru
()

Hie
etkilemiyor
()

Biraz
etkiliyor
()

Orta derecede
etkiliyor
()

39. Annemin veya babarrun, kendi cinsel sorunlanru bana anlattiklan olur.
Hie
Biraz
Orta derecede
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
( )
( )
()
()
()
40. Ailece birlikte oldugumnz zamanlarda konusacak konu bulmakta zorluk cekeriz.
Hie
Biraz
Orta derecede
Yanhs
Dogru
etkiJemiyor
etkiliyor
etkiliyor
()

()

()

()

( )

41. Annem veya babam tarafindan evden kovuldugum olmustur
Hie
Biraz
Orta derecede
Yanhs
Dogru
etk.iJemiyor
etkiliyor
etkiliyor
( )
( )
()
()
()

<;ok
etkiliyor
( )
(:ok
etkiliyor
( )

<;ok
etkiliyor
( )
<;ok
etkiliyor
( )
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42. Bizim evde aile uyelerinin, sinema, tiyatro gibi sanat konulanyla ilgilenmeleri istenmez.
Hi~
Biraz
Orta derecede
(:ok
Yanlis
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
()
()
()
()
()
()

43. Cevremizdekilerin sikayetleri sonucu bazi aile uyelerirnizin karakola cagnldiklan olur.
Hie
Biraz
Orta derecede
Cok
Yanlrs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
()

()

()

()

()

()

44. Annem veya babam, hemen her konuda kendi istedigini kabul etrnem icin beni cok zorlar.
Hie
Biraz
Orta derecede
Cok
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
()

()

()

()

()

()

45. Bizim evde aile iiyelerirnizin olumlu ozellikleri ve basanlan hakkinda konusulmaz.
Hie
Biraz
Orta derecede
<;:ok
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
()

()

()

()

()

46. Annemin ve babanun baskalanrun yamnda birbirlerine kotu davrand!klan olur.
Hie
-Biraz
Orta derecede
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
()

()

()

()

()

( )

<;:ok
etkiliyor
( )

47. Annem veya babam karar vermekte zorluk cektigim konularda bana yol gostermez
Hie
Biraz
Orta derecede
<;:ok
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
()

()

()

()

()

( )

48. Bizim evde gorev ve sornmluluklanm yerine getirmeyenlere karsi cok sert davramhr.
Hie
Biraz
Orta derecede
<;:ok
Yanh~
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
( )

( )

( )

( )

( )

( )

49. Annemin veya babamm, baskalannm yanmda benirn hakkimda kotu sozler soyledigi olmustur.
Hie
Biraz
Orta derecede
Cok
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
()

()

()

()

50. Cahsarak aileme katkida bulunmak zorundayim.
Biraz
Hi~
Dogru
Yanhs
etkilemiyor
etkiliyor
( )
( )
( )
( )
51. Annem veya babam, kizmca bana vurur.
Hie
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
()

()

()

Biraz
etkiliyor
()

()

()

Orta derecede
etkiliyor

<;:ok
etkiliyor

( )

( )

Orta derecede
etkiliyor

Cok
etkiliyor

()

()

52. Evimize gelen rnisafirlerle ya da ziyaretine gittigimiz ailelerle tartrstrgnmz hatta kavga ettigimiz
olur.
Hie
Biraz
Orta derecede
<;:ok
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
()

()

()

()

()

53. Bizim ev genellikle dagirukur, bu yuzden esyalanmizi bulmakta zorluk cekeriz
Hie
Biraz
Orta derecede
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
()

()

()

()

()

54. Aile iiyelerimizden birinin beni.mle cinsel iliskide bulunrnak istedigi olmustur.
Hie
Biraz
Orta derecede
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
()

()

()

()

()

55. Annem veya babam, cogunlukla benim istek ve ihtiyaclanrna aldms etmez.
Hie
Biraz
Orta derecede
Yanh~
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
( )
( )
()
()
()

( )
<;:ok
etkiliyor
( )

<;:ok
etkiliyor

( )
<;:ok
etkiliyor

( )
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56. Bizim evde genellikle Jamin, neye, ne zarnan, nasil tepki gosterecegi (kizacagi, uzulecegi.
ahnacagi vb.) belli olmaz.

Yanh~

Dogru

Hi,;
etkilemiyor

Biraz
etkiliyor
f

\)

\)

\)

\

\)

57. Evimizdeki esyalan satmak zorunda kaldigmuz olmusrur
Hi','.
Biraz

Yanhs

Dogru

etkilemiyor

etkiliyor

Orta derecede
etkiliyor
I

<;::ok
etkiliyor
;

\

\

\)

roJ,y...,·-

Orta derecede

etkiliyor

etkiliyor

()
()
58. Annem veya babam, bazen bana o kadar kizar ki baskalanrun yanmda bana vurur.
()

()

Hie

Yanh~

Dogru

( )

()

Biraz

Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
()
()
()
()
59. Annernin veya babanun uluorta, acik sacik konustugu olur.
Hie
Biraz

etkih.:miyor

etkiliyor

Orta derecede
etkiliyor

(ok
etkiliyor

()

( )

Orta derecede
etkiliyor

(ok
etkiliyor

()
()
()
()
()
60. Ailece onern verdigimiz ve kutladigmuz ozel gunler (yasgunu, yilbasi gibi) yoktur

Hi,;

Biraz

\

)

()

Orta derecede

(ok

Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
()
()
()
()
()
()
61. Anne ve babam arasmdaki kavgalar sonucunda, ikisinden birinin evi terkettigi ve gi.inlerce
gelmedigi olmustur
Hie
Biraz
Orta derecede
Cok
Yanhs
Dogru
etkilemiyor
etkiliyor
etkiliyor
etkiliyor
()
()
()
()
()
()
62. Bizim evde birisi hastalandigi zaman genellikle ihrnal edilir ve son dakikaya kadar doktora
gidilmez.
Y anhs
()

Dogru
()

Hie
etkilemiyor
()

Biraz
etkiliyor
()

Orta derecede
etkiliyor
()

(ok
etkiliyor
( )

63. Cevremizdeki bazi kisilerin ailem.iz hakkinda kotu sozler soyledikleri olur.

Yanb~

Dogru

Hie
etkilemiyor

Biraz
etkiliyor

Orta derecede
etkiliyor

(ok
etkiliyor

( )
( )
()
()
()
64. Genellikle konuyu tam anlamadan birbirimizi elestirmeye, suclamaya baslanz.

( )

Hie
etkilemiyor

(ok
etkiliyor

Yanb~

Dogru
( )

Biraz
etkiliyor

Orta derecede
etkiliyor

( )
()
()
()
65. Bizim evde bulasik ve camasirlar cok zorunlu olmadikca yikanmaz, bekletilir.

Yanlis

Dogru

Hie
etkilemiyor

Biraz
etkiliyor

Orta derecede
etkiliyor

( )
(ok
etkiliyor
( )

()
()
()
()
()
66. Annem ve babam arasindaki kavgalarda evdeki esyalann kmhp, dokuldugu olmustur.
Yanhs

Dogru

Hie
etkilemiyor

Biraz
etkiliyor

Orta derecede
etkiliyor

()
()
()
()
()
67. Bizim evde aile iryelerinin birbirlerine kusup giinlerce konusmadigi olur

Yanhs

Dogru

Hie
etkilemiyor

()
()
()
68. Arkadaslannu rahathkla evimize davet edemem.

Yanhs

Dogru

Hie
etkilemiyor

Biraz
etkiliyor
()

Biraz
etkiliyor

Orta derecede
etkiliyor
()

Orta derecede
etkiliyor

()
()
()
()
()
69. Annemin veya babamm. dosnmu ya da metresini eve getirdigi olmustur.
Yanhs

( )

Dogru
( )

Hie
etkilemiyor

Biraz
etkiliyor

( )

Orta derecede
erkiliyor
( )

Cok

etkiliyor
( )
(ok
etkiliyor
( )
(ok
etkiliyor
( )
(ok
etkiliyor
( )

