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Bilgi toplumuyla yasamaya cahsan gunumuz insamna.gecmiste hie olmadigi
kadar coklukta ve karmasikhkta, iletisim firsatlan sunulmustur. Ancak iletisimdeki
bu nicel patlamayla dogru orantih olarak, bireyler icten ve nitelikli iliskilere
susamistir.Bireyin kalabahklar icinde yalmzhk cekmesine sebep olan.gunumuz
rekabetci toplumunun yuzeysel iliskileridir.
Unutulmamasi gereken olgu;insanm bilgi cagim yasiyor olsa da sosyal bir
canh olmaya devam ettigidir.Saghkli toplum hayati da,huzurlu ve uyumlu bireylerin
etkilesiminden dogar.
Bu

arastirmayla,

acma'tdavramsi;

etkili

"delikanh"hk

iletisim

becerilerinden

biri

olan

"kendini

donemini yasayan lise ogrencileri kapsammda

incelenmistir.Ergenlerin hangi konularda,kime,ne kadar ve nasil acildigmm
bilinmesi;onlann kisisel ve toplumsal hayatmda karsilasacagi sorunlarm cozumunde
kullamlabilir.
Cahsmalanmda, olaylara farkh acilardan bakabilme becerisinin bende
olusmasi icin uzun tartismalan goze almis fedakar hocam "babama";bizim fikir
jimnastiklerimize sabirla katlanmak zorunda kalan "anneme";sevgisi ve verdigi
cesaret icin "esime" ve bana yalm ve icten

"kendini acma davramsim"

gozlernlendiren, oglum Orhan Emre'ye tesekkurlerimi bir bore bilirim.
Bu arastirmada bana rehberlik eden degerli hocam ve damsmamm Saym
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aziz kardesim Tahsin iLHAN'a ve ilgili okullardaki uygulamalarda yardimlanru
esirgemeyen meslektaslanma saygi ve sevgilerimi sunanm.
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Bu

arastirmada.lise

ogrencilerinin

kendini

acma

davramslan

ile

bu

davramslanm etkileyen bazi etmenler incelenmistir.
Arastirmarun
degiskenler

bagimh

olarak;

degiskeni

"Kendini

cinsiyet.simf.akadernik

Aetna"

basan

davramsidir.Bagimsiz

duzeyi,

okul

turu,

sosyal

faaliyetlere katihm, anne ve babanm ogrenim duzeyi, kardes sayisi, yasantilanrun
cogunu gecirdikleri

ulke, yasantilanrun

cogunu gecirdikleri

yerlesim

birimi ve

ailenin gelir duzeyi belirlenmistir.
Arastirma

orneklemini;

2004-2005

ogretim

yilinda

Lefkosa

merkezinde

bulunan ve KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi'na bagli devlet liselerinden olan;
Lefkosa Turk Lisesi,20 Temmuz Fen Lisesi,Sedat Simavi Endustri Meslek Lisesi ve
Anadolu

Guzel Sanatlar Lisesi'nin 1.,2. ve 3. smiflanndan

tesadufi

yonternine gore secilen ve evrenin yaklasik % lO'unu temsil eden

orneklem

toplam 404

ogrenci olusturmaktadir.
Arastirmada

ogrencilerin

kendini acma duzeyleri.Selcukf l 988) tarafmdan

gelistirilen ve universite ogrencileri uzerinde denenen, "Kendini Acma Envanteri"
kullamlarak

olculmustur.

Olcegin gecerlik ve guvenirlik cahsmalan;

ilk kez lise

ogrencileri uzerinde uygulayan Cakir (1994) ve sonra Yilmaz (1998) tarafmdan da
tekrarlamis ve tutarh sonuclara ulasrlrmstir.Bagrmstz degiskenlere iliskin bilgiler ise
arastirmaci tarafmdan gelistirilen "Kisisel Bilgi Formu" ile toplamistir.
Arastirrna denencelerinin
grubun ortalamalan

testinde,denencelerin

icerigine gore.bagimsiz

iki

arasmdaki farkm onem kontrolu icin t testi;gruplar arasmdaki

farkm onern kontrolu icin varyans analizi F testi ve

ortaya cikan farkm hangi

gruptan kaynaklandigim bulmak icin de Scheffe testi kullamlrmsnr. En az ve en cok
acilinan

bireylerin

ve

kullamlrmsnr.Arastirma

konularm

belirlenmesinde

ise

aritmetik

ortalama

istatistiklerinde hata payi olarak 0,05 dikkate almrmstir.

Arastirma bulgulan maddeler halinde asagida belirtilmistir:
1. Cinsiyetin;
)

lise ogrencilerinin

kendini acma duzeyi uzerinde anlamh bir

farkhliga sebep oldugu bulunmustur.Bulgular
daha cok acugiru gosterrnektedir.

kizlann kendilerini erkeklerden

II

2. Arastirma bulgulan;

"anneye", "aym cins yakm arkadasa" ve "psikolojik

damsmana",

kizlann

erkeklerden

Babaya.karsi

cins yakm

arkadasa

daha

90k

acrldigim

ve ogretmene

gostermektedir.

acilma

duzeyinde

ise

cinsiyetler arasi anlamh bir fark olmadigi ortaya cikrmstrr.
3. Arastirma bulgulan; "dusunce ve gorusler", "okul", "aile", "kisilik" ve "zevk
ve ilgiler" konulannda kizlann erkeklerden daha 90k kendilerini actiklan
sonucuna ulasrlrmstir.Cinsellik

konulu acilrna duzeyinde ise cinsiyetler arasi

anlamli bir fark olmadigi ortaya cikrmstir.
4. Simf seviyesinin; lise ogrencilerinin kendini acma duzeyi uzerinde, anlamh
bir farkhliga sebep oldugu bulunmustur.Ucuncu

smif ogrencilerinin kendini

acma duzeyi, birinci ve ikinci simflardaki ogrencilere gore yuksek cikmisur.
5. Okul turunun; lise ogrencilerinin kendini acma duzeyi uzerinde, anlamh bir
farkhliga sebep oldugu bulunmustur. Arastirma bulgulan Lefkosa Turk Lisesi
ve Anadolu Guzel Sanatlar Lisesi ogrencilerinin
arasmdaki farkm anlamh olmadigi.ancak

kendini acma duzeyleri

Lefkosa Turk Lisesi ogrencilerinin

kendini acma duzeylerinin; 20 Temmuz Fen Lisesi ve Sedat Simavi E.M.L.
ogrencilerinkindcn

anlamh

duzeyde yuksek oldugu gorulmustur.Anadolu

Guzel Sanatlar Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi ogrencilerinin kendini acrna
duzeyleri

arasmdaki

ogrencilerinin

kendini

ogrencilerinkinden
6. Akademik

farkm
acma

anlamh

olmadigi.ancak

duzeylerinin

de

Sedat

her

iki

okulun

Simavi

E.M.L.

anlamh duzeyde yuksek oldugu ortaya cikrrnstrr.

basan duzeyinin.sosyal

ogrenim duzeyinin.kardes

faaliyetlere

katilnmn.anne

sayisi farkhhgmm.yasanusinm

ve babamn

cogunu gecirdigi

ulke (KKTC veya TC) ve yasantisimn cogunu gecirdigi yerlesim biriminin
[(il-il9e) veya (kasaba-koyj]
ogrencilerinin

ve de ailesinin

aylik gelir duzeyinin

lise

kendini acma duzeyi uzerinde anlamh bir farkliliga sebep

olmadigi ortaya cikrmstir.
7. Lise ogrencileri "acilman bireyler" olarak; yuksek kendini acma duzeyinden
dusuk kendini acma duzeyine dogru su sekilde siralanmaktadir.Aym
yakm arkadas.anne.baba.karsi

ogretmen.

cinsi yakm arkadas.psikolojik

cins

danisman ve

III

8. Lise ogrencileri "acihnan konular" olarak; yi.iksek kendini acma di.izeyinden
dusuk kendini acma di.izeyine dogru su sekilde siralanmaktadir: Okul,Zevk ve
Ilgiler.Dusunce ve Gori.i~ler,Aile,Ki~ilik ve Cinsellik.
Arastirmamn son bolumunde ise; bireylerin kendini acma davramslan
isigmda.bazi iyilestirici onerilerde bulunulmustur.

IV

SUMMARY

In this study, disclosure of high school students and some factors that affect these
behaviors were examined.

Study's dependent variable is "Disclosure behaviors" and the independent factors
are dermined as; gender, class, academic success level, school type, participating to
social activities, parent's education level, number of brothers and sisters, country where
they spent most of their life, place where they live (city, town, village) and income of
family.

Study surveys done in TRNC high schools, which are under the control of
Ministry of Education and Culture. Those high schools are: Lefkosa Turk High School,
20 Temmuz Fen High School, Sedat Simavi Endustri Meslek High School and Anadolu
Guzel Sanatlar High School. Students were from first, second and third graders and they
were selected randomly. Total number is 404 and it consists the % 10 of all high school
students.

In the study, level of students' disclosure was measured by using "self disclosure
inventory" which is developed by Selcuk ( 1998) and experimented on the university
students. The measurement of validity and reliability proved by Cakir ( 1994) and
Yilmaz (1998), who studied with high school students. It is shown in their studies that
mentioned way gives coherent results. The researcher collected this information from
students by "personal enquiry forms".

In the tests of the samples, according to the content of samples, to be able to
control the importance of differences of two groups ''t" test, for the importance of
differences of groups variants "F" test, and to find out which group made the difference
Scheffe tests are used. To determine whom they maximum/minimum disclosure
arithmetic average is used. As the error portion 0, 05 are considered.

V

Discoveries

of the study are mentioned

in below lines:

1- It is seen that, for the high school students gender makes significant differences.
It is shown that girls are more self disclosure than boys.
2- Study findings show that, "to mother", "same gender close friend" and
"physiological

counselor"

girls disclose themselves

more than boys. Disclosure

to father, opposite gender close friend and teacher there are not important
differences

in between genders.

3- According to the study findings, it is shown that girls disclose themselves
about: "thought and feelings", "school",

"family",

"personality",

more

"hobbies and'

interests". In the disclosure of sexuality, there is no significant difference
between genders.
4- It is found out that, being in upper or lower classes make significant differences
in self-disclosure.

Third year self-disclosure

portions are much higher than first

and second year students.
5- It is found out that school type has an important effect on self-disclosure.
According to the study findings: while there are not meaningful

differences

between Lefkosa Turk High School and Guzel Sanatlar High School students, it
is seen that Lefkosa Turk High School student level of self-disclosure

is very

higher than 20 Temmuz Anadolu High School and Sedat Simavi EML students.
On the other hand, it is seen that there are no significant differences between
Anadolu Guzel Sanatlar High School and 20 Temmuz Fen Lisesi students, but, it
is seen that both school's

students are much more self-disclosure

than Sedat

Simavi EML students.
6- It is found out that academic success, participating

to social activities, brother

and sister numbers, students who have spend their most of their life in country,
the places where students live such as city-province
monthly incomes do not make significant differences
7- High school students, as self-disclosure

or village-town,
in student's

and parent's

self-disclosure.

subjects, from high self-disclosure

level

to low: school, hobbies, interests and thoughts and opinions, family, personality
and sexuality.

VI

8- !High school students, as self-disclosure individuals, from high self-disclosure to
low are: same gender close friend to mother and father, opposite gender close
friend, to physiological counselor and teacher.

In the last part of the study, in the light of individual's self-disclosure, some
advises are done, which could make self-disclosure better.
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BOLUM I

GiRiS

Yeni yuzyilla birlikte admdan en 90k bahsedilen; "bilgi cagi", "bilgi
toplumu", "cagdas iletisim imkanlan" ve "internet" gibi yeniliklerle insanlar kisa
zamanda bir 90k kisiyle iletisime girme imkamna kavusmustur (Oguz, 1992:233234).Ancak bu durum,bireyler arasi iliskilerde yasanan yapayhk ve yiizeysellik
sorununu cozmekten uzaktrr (Aktaran : Selcuk, 1989 :
1 j.Endustrilesme sonucu kurulan buyuk sehirlerdeki birliktelik insanlan birbirine
yakmlastiracagma uzaklastirmrstir (Baymur , 1990: 19-20 ). Guniirrnizun rekabet
toplumu,birbiriyle yansan ve birbirini saf d1~1 birakmaya cahsan bireylerden
olusmaktadir.Bu rekabet hissi bireyi yalmzhk duygusuna iter ve bir takim ruhsal
bozukluklar meydana getirir (Homey,1986:246-247).
Kisisel sorunlar ve insan ruhunu tatmin etmeyen s1g1 iliskiler.saghkh bir
kisiligin olusumunu ve gelisimini de zorlastmr.Kisiler arasi iliskilerin saghkli
olabilmesi icin de bireylerin once kendilerini tammalan,daha sonra da sahip olduklan
ozellikleri uygun bir bicimde karsismdakine ifade edebilmeleri gerekmektedir.
Kisinin kendini bilmesi; onun kendini algilama,yorumlama, yansitma, duygu ve
arzulannm farkmda olmasi demektir (Ciiceloglu,1994). Bu baglamda kendini acma
davramsmm incelenmesi, kisiler arasi yakm iliskiler kurmada, etkilesimin niteligini
ve niceligini arttirmada ve bireyin karsismdakine acilmasi yoluyla kazanacagi icgoru
acismdan onemlidir.Bu saydiklanmiz saghkh bir toplumsal cevrenin kurulabilmesi
icin temel kosul olan saghkh insan iliskilerini kazandiracak unsurlardandir
(Ciiceloglu,1987:9-10).
Kendini acma kavrami ilk olarak Jourard (1958) tarafmdan ortaya konulmus
ve Johnson (1981)' da bu kavrarm "bir bireyin duygu, dusunce ve gereksinmeleri ile
ilgili bildiklerini bir baska bireye sozel olarak aktardigi bir iletisim siireci'tseklinde
tarumlarrustir (Aktaran: <;akir,1994:2).

2
Arastirma cercevesinde "kendini acmadan kasit.etkilesime

dayah ve anhk

(simdi ve buradaki) duygu ve du~uncelerin paylasildigi, sonucunda bireyler arasi
yakinhk doguran bir davrams siirecidir.
Hizh

bir

hazmedememi~

degisim
toplumlann

edilmektedir.Toplum

sureci

geciren

ve

heniiz

gundemdeki

yenilikleri

iizerine, her gun yeni bir takim gelismeler

bu calkantryi ya~arken,ozellikle

gelismekte

boca

olan ulkelerde

yiiksek bir orana sahip olan ergenler; hayatmdaki psikolojik ve fizyolojik olarak en
90k ve en hizh degi~melerin yasandigi bir donemin icindedir.Genc bireyler hem
kendi nonnallerini (Yorukoglu, 1988) (bocalamalar, celiskili davramslar, gariplikler
ve tutarsiz degisimler vs.) yasamak zorunda, (Atabek, 1999) hem de bu hizla degisen
dunyaya ayak uydunnak durumundadir (Aktaran: Yorukoglu,1993).Ergen

benliginin

temeli olan kendini ayn bir birey olarak tamma denemelerinde bulunur. Ben kimim,
ne yapabilirim,ne istiyorum gibi sorulara cevap bulmaya cahsarak (Ersanh, 1991 :2122 ) Insan iliskilerinde etkilesimin merkezi olan benligini gelistirir (Gectan, 1992 :6566). Ozellikle genclik doneminde birey benligi ile ilgili sorunlan

9ozememi$se

benligini yitinne korkusuyla yiiz yiize gelebilir ( Ciiceloglu , 1991 : 437-438 ). Oysa
bu donemde birey kendi benligini gerceklcr dogrultusunda
uyumlu bir sekilde butunlestirmelidit

kabullenip cevresiyle

(K1h9c1, 1989:65-66 ).Bu donemde gelistirilen

benlik kavrami ve kendini kabul, yeti~kinlikteki davramslann temelini olusturur
(Kulaksizoglu, 1989). Ben olmanm bilinci ve sorumluluguyla

cevresiyle iletisim

kuran birey , insanhgm bir parcasi olur (Koknel, 1982) .. Ergenlik doneminin getirdigi
kendini tammaya yonelik caba sonucunda gene ; hata yapmaktan , alay edilmekten,
kizdmlmaktan,cinsel

yonden yetersiz olmaktan,arkada~ grubunu

kaybetmekten ve

akranlanndan geride kalmaktan kaygi duyar
(Ozyurek,1989).0nur

(1976)'un aktardigma gore; bu donem aym zamanda gelecek

yasamm akisim degistirebilecek kadar onemli ve bireysellik duygusunun gelistigi; bir
yeniden dogus donemidir (Aktaran:Gultekin,2000: 1 ).
Ergen bir hayli zor olan bu gelisim odevlerini yaparken ailesi,arkada$lan,
ogretmenleri ve de kendine model aldigi kimselerden de yardim alabilir. Muzaffer
Serif'e gore bu donemde akran gruplan gene icin bir damsma ortarm ve davramslar
icin yol gosterici kaynak gorevi yapar.Gen9ler

toplumsalla$malannm

artmasiyla

birlikte, akran grubu agirhkh olmak iizere 90k daha cesitli insanla iliskiye ginnek
durumunda kalmistir. Gardiner ve Gander ve aynca Hollingshead belirttigi gibi

3
ergenm

eriskinlige

doneminden

yaklasiyor

farkh

olmasi

beklentiler

da

toplumun

icme

girmesine

(<;eviren:Onur,1998;Aktaran:Yavuzer,1998).

Bu

ogrenmi$ oldugu kurallarla

gelistirmesi

bir yetiskinin

kendisinden

donemde

cocukluk

sebep

olmaktadir

ergen

cocuklukta

gereken deger yargilan

arasmda bocalar (Gectan, 1995).
Iste biitiin bu vazgecilmez

iliski ag1 icerisinde ergenlerin.saghkh

iliskiler

kurabilmesi icin de etkili iletisim becerilerine sahip olmahdir, Ciinkii olumlu kisiler
arasi

iliskilerde

somutluk;eylem

mesajlann
boyutunda

niteliginin
ise kendini

yam

sira,empati,sayg1,saydamhk

acma.iliskinin

ve

simdi ve buradaligi

ile

yiizlestirme olmasi gerektigi ifade edilmistir (Voltan-Acar, 1989).Ergenler hemen her
konuda oldugu gibi kisiler arasi iliskiler kurma ve bunlan devam ettirme konusunda
da bir takim acemilikler tasnnaktadir (Ekeba$,1994:3). Oyle ki yetiskinlerle etkili ve
olumlu iletisim kurmakta giicliik cekerler (Bilen, 1983).
Arastirma

problemini

de.ic ve dis sartlara uyum cabasiyla bocalamakta

olan,orta ergenlik donemindeki lise ogrencilerinin;h1zla degisen ve bireyi cevreleyen
sosyal kiiltiiriine uyumunu kolaylastiracak

olan; etkili iletisim becerilerinden

biri

sayilan kendini acma davramsi ve bu davramsi etkileyen etmenler olusturmaktadir
(Aktaran : Giiltekin,2000: 1 ).

PROBLEM

Bu

arastirmada.lise

davranislanrn

ogrencilerinin

etkileyebilecegi

diisiiniilen

kendini
bazi

acma

davramslan

etmenler

arasmdaki

ile

bu

iliskiler

incelenmektedir.
Arastirmanm problem cumlesi ise $U sekilde ifade edilebilir:
Cinsiyeti,sm1fi,akademik
katihrm.anne

ve babalanmn

basan

duzeyi.okul

ogrenim diizeyi.kardes

tiiru.sosyal

faaliyetlere

say1s1,ya$antilannm cogunu

gecirdikleri iilke,Ya$antilanmn cogunu gecirdikleri yerlesim birimi ve ailesinin ayhk
geliri farkh, lise ogrencileri arasmda kendini acma davramslan bakimmdan anlamh
farklar var rmdir?

4
ALT PROBLEMLER

1. Cinsiyetleri farkh lise ogrencileri arasmda, kendini acma di.izeyi bakimmdan
anlamh bir fark var rmdir?
2. Smiflan farkh lise ogrencileri arasmda, kendini acma di.izeyi bakimmdan anlamh
bir fark var rmdir?
3. Akademik basan di.izeyleri farkh lise ogrencileri arasmda, kendini acma duzeyi
bakimmdan anlamh bir fark var rmdir?
4. Okul tiirii farkh lise ogrencileri arasmda, kendini acma di.izeyi bakimmdan
anlamh bir fark var rmdir?
5. Sosyal faaliyetlere katihmi farkh lise ogrencileri arasmda, kendini acma di.izeyi
bakimindan anlamh bir fark var rrudir?
6. Annelerinin ogrenim diizeyi farkh lise ogrencileri arasmda, kendini acma di.izeyi
bakimmdan anlamh bir fark var midrr?
7. Babalannm ogrenim di.izeyi farkh lise ogrencileri arasmda, kendini acma di.izeyi
hakmundan anlamh bir fark var midir?
8. Kardes sayilan farkh lise ogrencileri arasmda, kendini acma diizeyi bakrmmdan
anlamh bir fark var rmdir?
9. Yasantismm cogunu gecirdigi iilke farkh olan lise ogrencileri arasmda, kendini
acma di.izeyi bakimmdan anlamh bir fark var rmdir?
10. Yasantisimn

cogunu

gecirdigi

yerlesim

birimi

farkh

olan lise ogrencileri

arasmda, kendini acma di.izeyi bakimmdan anlamh bir fark var rmdir?
11. Ailesinin ayhk gelir di.izeyi farkh lise ogrencileri arasmda, kendini acma di.izeyi
bakimmdan anlamh bir fark var rmdir?

5

DENENCELER

1.0.Klz ve erkek lise 6grencilerinin,kendini

acma puan ortalamalan arasmda,anlamh

bir fark vardir.
l. l .K1z

6grencilerin

kendini

acma

"toplam

puan"

ortalamasi.erkek

bireylere"

iliskin puan ortalamalan

ogrencilerinkinden anlamh duzeyde yiiksektir.
1.2.Kiz ve erkek ogrencilerin

"acildiklan

arasmda, anlamh duzeyde bir fark vardir.
1.2.1.Kiz 6grencilerin, annelerine acilma puan ortalamasi.erkek

6grencilerinkinden

anlamh duzeyde yiiksektir.
1.2.2. Cinsiyetler arasmda,babaya

acilma puan ortalamalan

acismdan, anlamh bir

fark yoktur.
1.2.3. K1z 6grencilerin, aym cins yakm arkadaslanna acilma puan ortalamasi.erkek
6grencilerinkinden anlamli duzeyde yiiksektir.
1.2.4. Cinsiyetler

arasmda.karsi

cins yakm arkadasa

acilma puan ortalamalan

acismdan.anlamh bir fark yoktur.
1.2.5.

K1z

6grencilerin,

6gretmenlerine

acilma

puan

ortalamasi.erkek

6grencilerinkinden anlamh diizeyde yiiksektir.
1.2.6. K1z ogrencilerin, damsmana acilma puan ortalamasi.erkek 6grencilerinkinden
anlamh duzeyde yiiksektir.
1.3.Kiz

ve erkek

6grencilerin

"acihnan

konulara"

iliskin

puan

ortalamalan

arasmda,anlamh diizeyde bir fark vardir,
1.3.1.Kiz 6grencilerin,dii~iince ve goriisler konusunda acilma puan ortalamasi, erkek
ogrencilerinkinden anlamh duzeyde yiiksektir.
1.3.2.

K1z

6 grencilerin.okul

konusunda

acilma

puan

ortalamasi,

erkek

acilma

puan

ortalamasi,

erkek

6grencilerinkinden anlamh duzeyde yiiksektir.
1.3.3.

K1z

6grencilerin,aile

konusunda

6grencilerinkinden anlamh duzeyde yuksektir,
1.3.4.

Cinsiyetler

arasmda,cinsel

konularda

acilma

puan

ortalamalan

acismdan.anlamli bir fark yoktur.
1.3.5.

K1z

6grencilerin,ki~ilik

konusunda

ogrencilerinkinden anlamh diizeyde yuksektir,

acilma

puan

ortalamasi,

erkek
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1.3.6.Kiz ogrencilerin.zevk

ve ilgiler konusunda

acilma puan ortalamasi,

erkek

ogrencilerinkinden anlamh duzeyde yiiksektir.
2.Lise l ,lise 2 ve lise 3 .simf ogrencilerinin,kendini

acma top lam puan ortalamalan

arasmda,anlamh diizeyde bir fark vardir.
3.Akademik basan diizeyi yiiksek olan lise ogrencilerinin, kendini acma toplam puan
ortalamas1,akademik

basan

diizeyi diisiik olan lise ogrencilerinkinden,

anlamh

diizeyde yiiksektir.
4.0kul tiirii farkh lise ogrencilerinin,

kendini

acma toplam puan ortalamalan

arasmda, anlamh duzeyde bir fark yoktur.
5.Sosyal faaliyetlere katihmi olan lise ogrencilerinin, kendini acma toplam puan
ortalamasi.sosyal

faaliyetlere

katihmi

olmayan

lise

ogrencilerinkinden,anlamh

duzeyde yiiksektir.
6.Annenin

ogrenim duzeyi yiikseldikce,

lise ogrencilerinin

kendini acma puan

lise ogrencilerinin

kendini acma puan

ortalamalan da yiikselmektedir.
7 .Babanm ogrenim diizeyi yiikseldikce,
ortalamalan da yiikselmektedir.
8.Karde~ sayisi 2-3 arasmda olan lise ogrencilerinin,
ortalamasi.kardes

kendini acma toplam puan

sayisi "tek cocuk" ve "4 ve iistii" olan

lise ogrencilerinkinden

anlamh duzeyde yuksektir.
9.Hayatmm cogunu gecirdigi iilke (KKTC veya TC) farkh olan lise ogrencilerinin,
kendini acma toplam puan ortalamalan arasmda, anlamh duzeyde bir fark yoktur.
10.Hayatmm cogunu gecirdigi yerlesim birimi [(il-il9e) veya (kasaba-koyl] farkh
olan lise ogrencilerinin, kendini acma toplam puan ortalamalan

arasmda, anlamh

diizeyde bir fark yoktur.
11.Ailesinin ayhk gelir diizeyi yiiksek olan lise ogrencilerinin,kendini
puan ortalamasi,

ailenin ayhk gelir diizeyi diisiik olan lise ogrencilerinkinden,

anlamh duzeyde yiiksektir,

/

acma toplam
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SINIRLILIKLAR

Bu arastirmanm simrhliklan asagidaki sekilde belirlenmistir:
l .Arastirmarun omeklemi; Lefkosa (KKTC) ilce rnerkezinde, 2004-2005 ogretirn
yihnda.Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanligi'na
Lefkosa Turk Lisesi,Sedat

bagh; Anadolu Giizel Sanatlar Lisesi,

Sirnavi Endustri Meslek Lisesi ve 20 Ternrnuz Fen

Lisesi 'nde ogrenirn goren lise ogrencilerinden almrmsnr.Sonuclar
benzer

okullarda

ogrenirn

goren

ve benzeri

ozellikleri

KKTC ve TC'de

tasiyan

ogrencilere

genellenebilir.
2.Ara~tmnamn evreni; Lefkosa (KKTC) ilce rnerkezinde, 2004-2005 ogretirn yilmda,
Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi 'na bagh; devlet liselerinde ogrenirn goren lise
birinci,ikinci ve iiciincu smifta okuyan ogrenciler olusturmaktadir.
3.Ara~hrmada

incelenen

kendini acma davramsi;

Kendini Acma Envanteri'nin

Selcukf 1989), ol9tiigii nitelikler ile smirhdir.

SAYILTILAR

1. Arastirmamn

orneklemi icine giren lise ogrencileri kendilerine verilen olcme

araclanna yansiz ve ictenlikle cevap vermislerdir.
2.

Alanda

basvurulan

Iiteratiirden

elde

edilen

bilgilerin

varsayilrmstir.
3. Secilen omeklemin ilgili evreni ternsil ettigi varsayilrmstir.

giivenilir

oldugu
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ARASTIRMANIN AMACI VE ONEMi

Etkili iletisim becerilerinden biri olan kendini acma.bireyin yasami boyunca
kisiler

arasi

sarnirni iliskiler

kurmasmda.cevreye

gerceklestirmesinde katalizor etkisi yapmaktadir.Ancak

uyurnunda

ve

kendini

bircok ruhsal sorunun

yasandigi ergenlik donemini yasayan gencler (Yoriikoglu,1989:125-126),dogal
olarak, kendini acma konusunda da bir takim bocalarnalar gecireceklerdir.Bu kritik
donemin ozellikleri itibariyle lise ogrencileri, ogrenci kisilik hizrnetlerine, diger
ogrenim caglanndan daha fazla ihtiyac duymaktadir (Kepcecglu, 1992). Ogrencilere
verilen profesyonel bir yardim hizrneti olan okul rehberlik hizrnetlerinden de, etkin
ve faydali sonuclar almabilrnesi icin bilirnsel bulgularla ise baslamlmahdir.Ornegin
boyle bir cahsma ile kendini yanhs.eksik veya gelisi guzel acan ogrenciler tespit
edilip,onlara uygun kendini acma egitimi verilerek.cevreye uyurn yetenekleri
desteklenebilir.Unutulrnarnahdir ki,liselerde cahsan psikolojik damsmanlann en 90k
karsilastiklan ogrenci sorunlanndan ikisi.ogrencilerin aile ve arkadashk iliskilerinde
karsilastiklan sorunlar ve uyumsuzluklardir.

,,P'
/

Bu arastirmayla da lise ogrencilerinin kendini acma davrams oriintiileri ve bu

davramsi etkileyen etrnenlerin ortaya konulmasi amaclanrmstrr.Elde edilen · sonuclar
lise gencliginin, "acilman kisiler ve acihnan konular" bakimindan tuturn ve deger
yargilanrun anlasilmasma yardimci olabilir.
Ogrencilerin kendini acma ozelliklerinin bilinrnesi onlann sorunlannm
cozulmesine bir kaynak teskil edecektir.Bir ogrencinin hangi konularda,kirne ne
kadar kendini acabildigi bilinirse, onunla psikolojik damsma yapacak olan uzrnan
basta olrnak uzere.ogrencinin ogretrnenleri ve ailesi de bu bilgilerden faydalanabilir.
Bireyin kendini acma davramsirun bilinrnesi dernek,onun kisiler arasi iliskiler
agmm da bilinrnesi dernektir ki,bu bilgi bireye verilecek olan sosyal desteginde
nitelik ve niceligini belirleyecektir.
Yapilan literatiir cahsmasinda KKTC'de kendini acma ile ilgili bir
arastirmaya rastlamlrnarn1~tir.KKTC'de yapilan bu cahsma ile kendini acma
davramsimn Kibns Turk kiiltiiriinde incelenrnesi saglanrms ve diger kiiltiirlerle
rnukayesesi miimkiin kihnnustrr.Aynca ada genelinde yapilmasi gerekli olan, iki
toplurnlu

ve

kendini

acma

ile

diger

psikolojik

siireclerin

(kendini
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gen;ekle~tirme,uyum,benlik

tasanrm.empatik beceri.kisilik tipleri vs.) karsilastmldrgi

daha kapsamh arastirmalara da 1~1k tutacagi umidini tasimaktayi

TANIMLAR

Kendini Acma

(Self-Disclosure)

: Sel9uk(1989)'un

Johnson(1981)'den

aktardigi tamm su sekildedir: "Bireyin kendi duygu.diisiince ve gereksinimleriyle
ilgili bildiklerini,bir baska bireye sozel olarak aktardigi bir iletisim surecidir".
Bu

tammda

durumlarda.dusiince

gecen

duygu

boyutu

ve gereksinimler

kendini

acmamn

ise genel konusma

derin

oldugu

konulannda

ortaya

cikmaktadir (Aktaran : Selcuk, 1989).
Acilman
degisik

Konu : Kisiler arasi iliskilerde konusmamn icerigini olusturan

tiirdeki konulardir.Bu

arastirmada

"acihnan

konular";

(l)Dii~iince

ve

Gorusler, (2)0kul, (3)Aile, (4)Cinsellik, (5)KW1ik, (6)Zevk ve ilgiler"den ibarettir.
Acilman
arastirmada

Birey : Kisinin kendisini a9tig1 farkh rollerdeki bireylerdir.Bu

"acilinan

bireyler"

olarak;

(l)Anne,(2)Baba,

Arkada~,(4)Kar~1t Cins Yakm Arkada~,(5)0gretmen
(Rehber Ogretmen) almrmstrr.

(3)Aym

ve (6)Psikolojik

Cins Yakm
Damsman
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BOLUM II

u.otu

YA YINLAR VE ARA~TIRMALAR

Bu boliim Uy alt bashk

altmda islenmistir.Il ) Kendini Acma ile ilgili

kuramsal goriisler; kendini acma konusunda
yapilmis

arastirmalara

dismda

ve

(2) yurtdismda

yer verilmistir.Alanda

Turkiye'de

yapilan

yapilan

cahsmalar

diye

ve (3) Turkiye'de

yurt d1$1 cahsmalan.yurt
ikiye

aynlmasi

ilgililerin

mukayeselerini kolaylastirmak icin diisuniilmiistur.

KENDINi A<;MA iLE

Kendini
temsilcilerinden
istedigi

Acma

n.on.i BAZI

(self-disclosure)

KURAMLAR :

terimi

1958'de

insancil

Jourard tarafmdan literature kazandmlrmstir.Bu

olguyu,Ricker-Ovsiankina

( 1956) "sosyal

psikoloji

terimin anlatmak

yaklasilabilirlik"

ile Gofman

( 1959) "kendini ortaya koyma" ile ve Polansky ( 1965) "sozel yaklasilabilirlik"
kavramlan
farkhhklar

ile

aciklarnaya

caltsnuslardir.Biitun

bu

kavramlar

olmasma ragmen, temelde benzerlik tasirlar.Ancak

arasmda

bazi

bilinmelidir

ki;en

yaygm kullamm yine "Kendini Acma" olmustur (Selyuk,1989:16). Johnson (1981)
da bu kavrarm tammlayarak,kendini

acmaya gercek anlamim vermistir: Bireyin

kendi duygu.dusiince ve gereksinimleriyle

ilgili bildiklerini,bir baska bireye sozel

olarak aktardigi bir iletisim siirecidir (Aktaran:<;akir, 1994: 15).
Sosyal bilim
konusuna

oldukca

arastirmacilan
fazla

ilgi

etkilesimin

gostermislerdir.Bu

bir parcasi

olan kendini

arastirmalan

Uy

alanda

acma
ele

almaktadirlar :
1. Bireylerin gunliik hayatta kendini acmasi,
2. Darusma veya psikoterapide, damsan ve damsmamn kendini acmasi,
3. Insan iliskileri egitiminde ve uzman egitimi programlannda
kendini acma (Egan, 197 5: 114).

karsihkli olarak
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Arastirma
ilgilidir.Ancak

agirhkh

olarak, ergenlerin

ogrenciler

okul

giinluk hayatta kendini acmasi ile

psikolojik

damsmanlanyla

damsan-damsman

iliskisine girebilecegi icindir ki.damsma siireci icerisindeki kendini acma davrarusma
da yer verilecektir.
Arastirma cercevesinde "Kendini Acmadan kasit.etkilesime

dayah ve anhk

(simdi ve buradaki) duygu ve diisiincelerin paylasildigi, -sonucunda bireyler arasi
yakmhk doguran bir davrams siirecidir.
Yukandaki aciklamada yer alan ozelliklerden uzak, kendini acma cesitlerinin
(nitelik

ve nicelik

olarak)

varligi

da arastirmacilan

sirnflandirmalara goturmiistur.Bu kendini acma

kendi

acma konusunda

kavrammm daha iyi anlasilmasmi

saglayacagi gibi kavram kargasasirn da engelleyebilir.
Ozetle Egan'm
arkadaslanmn
acma

"sahte kendi acma (pseudo self-disclosure)"

ve Kelly ve

"sozde kendi acma (so-called self-disclosure)" dedigi tiirdeki kendini

da.gecmis

bazi

olaylardan

"orada

ve

o

zamanda

(gecmis

zaman)"

konusulur.Bireyler arasmda icten bir iliski olusmaz (Aktaran.Selcuk.Ivov:").
Gercek kendi acmada ise "simdi ve burada (simdiki zaman)"
duygular ve diisiinceler paylastldigi

icin.kisiler

yasanan

arasi yakm iliskiler kurulabilir

(Aktaran.Selcuk, 1989:7). Ciiceloglu, ise gercek kendini acmayi icinde bulunulan
zaman

parcasmda

bireylerin

birbirleriyle

ilgili

duygu

ve

diisiincelerin

paylasilmasidir.diye tammlar (Ciiceloglu,1987:56).
Jaurard (1964) ise,aklma gelen her seyi muhatabma anlatan ve kendini komik
duruma diisiiren insanlann bu davramsmi "gelisiguzel kendi acma'{indscriminate
self-disclosure) ile aciklarmstir (Aktaran: Selcuk.l 989 :7). Duygu ve dusiincelerini
gelisigiizel ortaya koyan insanlar, suistimale de ugrayabilirier (Selcuk, 1989: 17).
Derlega ve Chaikin ( 197 5)' e gore gelisiguzel kendini acmanm daha ileri
safhasi ise teshirciliktir ( exhibitionism) (Aktaran: Selcuk, 1989 : 18).
Psiko-patolojik bir durum olan teshircilikte.birey her zaman,her yerde,herkese
ve her seyi sorumsuzca

ortaya doker Oysa bu durum kisinin ic butunlugiinu

koruyamamasmi dogurur (Selcuk, 1989: 18).
Sorumluluk gerektiren bir davrams olan kendini acma.saglikli ve kendini
ger9ekle~tiren bireylere ozgil normal bir davramstir (Atasalar, 1996:20).
Kendini acmayan bireyler (non-discloser) de vardir. Jourard'a (1971a) gore
kendini

90k fazla acmak gibi 90k az da acmak bir rahatsizhgin isaretidir.Kendini
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acmayan insanlann gercek benlikleri ile disa yansittiklan benlikleri arasmda tezatlar
bulunmaktadu.Oysa

ki bireyin iliskilerinde gercek benligini ortaya koymasi saghkli

bir kisiligin de gostergesidir. Nitekim Jourard (1971) kendini kabuli.in kendini acma
davramsinda onemli bir faktor oldugunu ispatlarmstir (Aktaran .Oz, 1999:28). Fakat

gelin goriin ki,kendini mi.ikemmel bir sekilde acanlann bile kacamadigi bir gercek
vardir.O da toplumun bireylerden gercek benliklerini degil de.sansurlenmis veya
maskelenmis bir benlik ortaya koymaya zorlanrnasidir (Aktaran: Aker, 1996:15).
Birey gercek benligini carpittikca kendini acmaktan kacmacaktir.Bu cevreden
soyutlanmayi getirir ki,birey sevmeyen ve sevilmeyen bir kisi haline gelir. Madem ki
karsirmzdakini tamdikca severiz.Fromm (1957) ve Jourard (1958)'a gore sevmenin
on sarti tammadir (Aktaran: Aker,1996:15).
Jourard (1959),Collins ve Miller (1994) arastirmalan bir insam sevme ile ona
kendini acma arasmda olumlu bir iliski oldugunu saptarmslardir.Bu konuyla ilgili
yapilan diger arastirmalarda; bireylerin uzun si.iredir tamdiklan ve sevdikleri kisilere
daha 90k acildiklanm (Certner,1973; Fitzgerald,1963;Worty,Gary ve Kahn 1969) ve
kendileri hakkmdaki ozel bilgileri karsismdakine aktaran bireylerin daha 90k
sevildigini teyit eder niteliktedir (Archer, Berg ve Rung 1980; Daher ve Banikiotes
1976;Taylor, Gould ve Brounstein 1981) (Aktaran: Aker,1996:33 ve Aktaran:
bz,1999:31).
Fromm ve Jourard (1957,1958) cevreye karsi si.irekli olarak.gercek benligin
maskelenmesini 90k zor ve kaygi verici oldugu konusunda anlasrmslardir (Aktaran:
Aker, 1996:15). Bu stres bireyin kendini ger9ekle~tirme si.irecini baltaladigi gibi
psikolojik temelli rahatsizhklara da yol acabilmektedir (Aktaran: Selcuk, 1989:36).
Kendini 90k veya hie acmayan bireylerin, topluma uyum di.izeylerinindiisiik
olmasi beklenebilir. Lombardo ve Wood (1979) kendini diisiik ve yiiksek di.izeyde
acan bireylerin; kendini orta duzeyde acan bireylere gore, yakm iliski kurmada,daha
90k problem yasadiklanm ortaya cikarrmslardir (Aktaran: Aker, 1996:36).Ancak
Banikiotes, Kubinski, Pursell (1981)' e gore de kendini acma ile uyum di.izeyi
arasmda dcgrusal iliski gozlenrnemektedir (Aktaran.Atasalar, 1996:30).
Kendini acmadaki bu asmhklan yasayan bireyler toplumun kendilerinden
bekledigi rolleri yerine getiremediklerinden dolayi "normal kisilik" ozellikleri
sergileyememektedirler.Dahas1 bu bireylere "saghkh kisilik" diyebilmemiz icin,
toplumun ongordi.igi.i rolleri, doyum saglayarak yasamalan ve hayattan zevk almasi
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beklenmektedir.Bu ise bireyin kendini acmasi ve devammda kurulacak olan
samimiyetle mumkiindiir (Aktaran: Aker, 1996:15). Aksi taktirde yapay ve yiizeysel
iliskiler saghkh bir kisiligin yani saghkh bir benligin gelisimini guclestirmektedir
(Yilmaz, 1998:12).
Simrsiz ve olcusuz kullanimi "teshir" ve kithgi "ketumluk" olan kendini
';

acmanm.bireye yararh olan yeterli boyutu ise, "uygun kendini acma" (appropriate
self-disclosure)' dir.
Uygunluk goreceli bir kavram oldugundan.aym kiiltiir icerisinde bile,uygun
kendini acmayi tammlamak zorlasir.Bu zorluk kiiltiirler arasi farkhhklar da goz
onime ahmrsa daha iyi anlasihr.Ornegin.belirli bir toplumda kabul goren bir davrams
diger bir toplumun kiiltiiriinde uygun goriilmeyebilir.
Dolayisryla her toplumdaki sosyal norm ve beklentiler, uygun kendini acma
niteliklerini belirlemede kullamlabilir.
Ancak uygun kendini acmamn anlasilmasmi saglayacak bazi ozellikler
belirlenirse genel bir tamma ulasilabilir.Luft ( 1969) uygun kendini acmamn cesitli
ozelliklerini siralayarak genel bir tamm yapmaya cahsrmstir.Bu tammlamada gecen
bes onemli ozellik sunlardir (Aktaran: Se19uk,1989:19):
Kendini Acma Davramsi;
1. Siiriip giden bir iliskinin fonksiyonudur,
2. Karsilikh olmaktadir,

3. 0 anda olanlara uygun olarak zamanlanrnaktadu,
4. Kisiler arasmda ve bireylerin kendi iclerinde o anda olan seylerle ilgilidir
5. Ve kiiciik ilerlemelerle artis gostermektedir.
Adams ve Lenz (1979) ise uygun kendini acmayi "etkin"olmak;dii$iik
duzeyde kendini acmayi "edilgen" olmak ve yiiksek diizeyde kendini acmayi da
"saldrrgan'' olmak seklinde tammlarmslardir (Tablo 1 ).Buna gore kendini acma
bireyin inanclanm, fikirlerini,ilgi alanlanm,tutumlanru ve niyetlerini karsismdakine
anlatan cumlelerden olusmaktadir. Karsismdaki bireyin herhangi bir konuda
kendisini acmasma direnc gosteren kisiler sozlu olarak; bagirma.tarusma.alayh
yorum yapma.saka yapma,konuyu degistirme, konusmayi reddetme ve fikir aynhgi
gosterme.sozsuz olarak sessizlesme.uzgiin veya kirgm g6riinrne,aglama,$a$1rm1$
gorunme.gulme.baska yere bakma ve bulunulan yeri terk etme gibi tepkiler
vermektedir (Aktaran: Atasalar, 1996:24).
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Gunliik hayat icerisindeki kisiler arasi iliskilerin dismda da kendini acmaya
ihtiyac duyulur.Bu ihtiyaci psikolojik damsma siirecinde damsanda damsmanda
derinden hisseder.
Damsmamn yapilmasi damsanm kendini acmasma baghdir.Damsan
acrruyor

ise

damsma

siirecide

cikmaza

girecektir.Kendini

acma

kendini

damsmayi

kolaylastmci bir faktor olmakla beraber.eger damsanlar damsrna esnasmda 90k fazla
ve

hizh

bir

sekilde

yogunlasabilmektedir.Bu

kendilerini

acarlarsa

olumsuz

duygulan

iyice

durum onlann danismayi birakmalarma da sebep olabilir.

Psikolojik damsma siireci baglarmnda kendini acma.damsan icin olmasa da
damsman icin mutlak uzmanhk gerektiren yonler tasunaktadir.Oyle ki,kendini acma
bir darnsmanda mutlaka bulunmasi gereken ve uzmanhk gerektiren bir beceridir
(Egan,1975:116).
Uzmanhk

gerektiren

bu becerilerin

nasil olmasi

gerektigine

gecmeden

Damsam tammanm yolu.damsam tamamen yasamaktir.Damsanm

tam olarak

once.neden ihtiyac duyulduguna cevap verilmelidir.

yasanabilmesi

icin

de

damsmamn

kendini

acmasi

bir

zorunluluktur.

Zaten

danisamyla terapotik bir iliski kurmaya cahsan damsmanm kendini kapamasmm da
bir yolu yoktur.Etkin bir damsman aynk, pasif ya da gizli kalamaz. Ferenczi (1945)
terapistin aynk ve her seyi bilen durusunun terapotik etkinligi bozdugunu iddia
etmistir

(Yalom,2001 :648).0yle

gore,dam~man

damsamna

kendini

ki

insancil

psikolojik

acabilir ve tartismaya

damsma
girebilir

kuramma
(Altmtas

ve

Gi.iltekin,2003: 194).
Yalom'a gore damsmarun darusamyla bir birey olarak iliski kurmasi demek, o
andaki etkilesirnde

tamamen

mevcut olmasi demektir.Bu

sonuc icin de anhk

(buradaki ve simdiki) duygulann damsana acilmasimn onemi biiyiiktiir.
Damsman kendini acma ile damsana modelde olabilir.Bu model olma;
1. Damsmamn cekiciligini arttirmasi,
2. Damsmamn guvenilebilirligini guclendirmesi,
3. Dogru

empati

ifadelerinin

etkinligini

arttirmasi.icin

kullamlabilir

(Egan,1975:116).
Bir damsmanm kendini acma becerisini gosterirken dikkat edecegi hususlar
asagidaki gibi ozetlenebilir:
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Birincisi.damsmanm

kendini acmasi, zaten agn' bir yiik altmda olan damsana

ek bir yiik getirrnemelidir.Dam~man
kesfetmesine

damsanmm

kendini

daha ileri diizeyde

veya daha iyi anlamasma yardimci olup olmayacagmi

gereklidir.Damsmarun

kendisini

acmasmm

hem niteligi

belirlemesi

hem de zamanlamasi

-oldukca kritiktir.
lkincisi.damsmanm

kendisini acmasi, damsam sorunlanndan uzaklastmyorsa

uygun degildir.Damsrnan

kendini acma ile dcgru empatiyi birlestirerek damsamru

kendini kesif yolunda daha iist bir basamaga cikarmah.
U9iinciisii,dam~mamn kendini sik sik a91ga vurmasi da uygun degildir.Bu da
damsanm dikkatini dagitir ve ilgisini danismana yonlendirir.Egan'in

aktardigi bir

arastirmaya gore (Murphy ve Strong, 1972) damsmarun kendini sik sik a91ga vurmasi
durumunda.darnsanm

onu sahte buldugunu

veya gizli motiflerinin

bulundugunu

dusundugunu gostermistir (Egan, 1975: 116).
Damsmamn kendini az acmasi danisan tarafmdan uzak.zayif ve rol saplannsi
icinde gorulebilecegi
damsmarun

gibi, damsmarun kendini 90k acmasi da darusan tarafmdan

90k guclu

ve/veya

olamayabilecektir.Ancak

duragan

damsmanm

birisi

olarak

goriildugunden

etkili

orta derecede kendini a91ga vurmasi etkili

olmaktadir (Egan, 197 5: 116).
Baker ve Theresa
damsmanlann

bireyler

(1989) arastirmalan
iizerinde

olumlu

sonucunda,

etki

yaptigmi

kendini uygun acan
ve

tercih

edildigini

gozlemlemislerdir (Aktaran: Oz, 1999:22).
Diinyada ve Turkiye'de yapilan kendini acma
"norrnal"ler;yani

ergenler

ve gene yetiskinleri

cahsmalanrnn

pek cogunda,

(lise ve iiniversite

ogrencileri)

kapsarrustir. Bu orneklem grubu goreceli olarak iist diizey "damsan'tdrr.Darusmarun
bunlara kendini acmasi onlann kendilerini acmalanna yardimci oluyor olabilir.Buna
karsin.daha dagmik bir denek (gorece agir problemleri olan gercek bir damsan gibi)
damsmarun kendini acmasmdan

olumsuz etkilenebilecektir.Dam~an

damsmamn

kendini acmasmi bir yardim degil de bir tehdit olarak gorebilecektir (Egan, 1975:
115).
Deginilmesi gereken konulardan bir digeri de sozel olmayan davramslann
(beden

dili)

kendini

acma

siirecine

arastirmada sozel olmayan davramslann

olan

etkisidir.Mehriban

(1972)

yaptigi

kisiler arasi iliskilerde sozel iletisimden

daha fazla kullarnldigmi ortaya koymustur (Aktaran .Selcuk, 1989: 20-21).<;unkii
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iletisim.sozciiklerin

degismesinden

daha karmasik

ve daha

fazla bir

ozellik

gostermektedir (Aktaran:Korkut, 1996).Kelimeler bir icerik mesaji vererek belli bir
olguyu dile getirir.Beden

diliyse,bir iliski mesaji verir.duygulanrmzr

aciga vurur

(<;apoglu,2003:35). Bu sebeple sozel olmayan davramslann kendini acma siirecinde
onemi biiyiiktiir. Ciiceloglu; sozel olmayan iletisimin bazi ozelliklerini $U sekilde
siralarmstir:
1. Sozsiiz iletisim etkilidir: Duygular sozsuz iletisimde daha etkili ifade
edilir.
2. Sozsiiz iletisim duygulan belirtir: Diisiinceler sozlii iletisimle.duygular
sozsiiz iletisimle daha rahat ifade edilir.
3. Sozsiiz iletisim cift anlamhdir: Zaman zaman bireyin sozlu ve sozsiiz
mesajlan farkh anlamlar tasiyabilir.
4. Sozsuz iletisim belirsizdir:

Sozsiiz iletisim degisik yorumlara

aciktir

(Cuceloglu, 1994).
Arkadas grubuna kabul edilmemis bir ogrencinin iizgiin oldugu.her halinden
belli oldugu halde.aglarnakh bir ses tonuyla "$U an 90k mutluyum" demesi hie de
inandmci degildir.
Demek ki,Luft'un uygun kendini acma ozellikleri.Cuceloglu'nun
ozellikleri kullamlarak

beden dili

yerine getirildiginde;kar$1m1za gii9lii bir davrams kahbi

cikar.Bu da etkili iletisimin giiclu bir ogesi olan; kendini acma davrarusidir.
Ancak etkili bir davrams.dikkatli

olunmadigmda

tehlikeli veya faydasiz

olabilir (Selcuk, 1989:25).
Egan (1970) kendini acmamn tehlikeli ve faydasiz oldugu durumlan dort
madde halinde belirtmektedir (Aktaran.Selcuk, 1989: 19-20):
1. Kendini acma

teshircilik ( exhibitionism) halini alrrus ise teshirci kendi

carprtilrms ihtiyaclanm doyurmak icin dinleyicilerini kullanabilmektedir.
2. Eger birey gosterdigi acikhga; karsihk ve destek bulamazsa kendini actig;
icin sonradan pismanhk duymakta ve yalmzhk hissetmektedir. Corcoran
soylediklerinin
inananlara

gizli kalacagma giivenen bireylerin,gizli

nazaran

kendilerini

daha

90k

kalmayacagma

actiklanm

belirtmistir

(Aktaran:Ekeba$,1994:35).
3. Eger birey hikayeden ziyade gecmis tiiriinii kullamyorsa bu gercek bir
kendini acma olmayacak ve saghkh bir etkilesim meydana gelmeyecektir.
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4. Kendini acma tam bir acikhk ve samimiyet gerektiren durumlarda yetersiz
duzeyde ise.kisiler arasi yakinhk bakimmdan

yararsiz olacaktir.Bunun

icin acilman bireye ve ortama bagh olarak belirli bir kendi acma
diizeyinin tutturulmasi gerekmektedir.
_Hepimizin dusebilecegi bu durumlar, kendini acmamn kolay olmadigim da
ispatlar.Bu giicliik; bireyin cevreden aldigr destek,kendine
bireyin kendini tammasi oramnda asihr.Kumar (1982)'m

duydugu ozgiiven ve
aktardigrna gore Hamid

Mirza ( 1967);kendine giiven ve kendine saygmm kendini acmada etken oldugunu
ifade etmistir (Aktaran.Oz, 1999:28).
Birey

kendini

dezavantajlan
Kisiler

acma

davramsmdan

da en aza indirebilirse;bu

arasi iliskilerin

kavram1,Homans

niteliginin

(1959)'m

kazanacagi

"ah~-verif'daha

belirleyicisi

Sosyal Etkilesim

avantajlan

arttmp,

cazip hale gelecektir.

olmasi itibariyle

kendini

acma

Kurarm icinde de yer almaktadir

(Aktaran:Kag1t91ba~1,1988 :205-206).
Cunningham

ve Strassberg

(1981),bireylerin

kendini

acma davramsma

yardimci olabilecek ve ozellikle ikili iliskilerde kullamlabilecek,

iic asamali bir

model gelistirmislerdir (Aktaran.Atasalar, 1996:22).
1. Bireyin kendisinin

ve kar~1smdakinin kendini

acma diizeyini dogru

degerlendirebilme yetenegine sahip olmak,
2. Karsihkh kendini acma hakkmdaki normlan anlayabilmek,
3. Bu normlara bagh olarak onemli ilgileri kararlastirmak.
Bunin bu risklerine ragmen kendini acma etkili bir kisisel yakmhk kurma
siirecidir.
Derlega (1987) kendini acma kisisel iliskilerde oynadigi rolii bes noktada
ozetlemektedir (Aktaran.Selcuk, 1989:21 ):
1. Anlatim: Katarsis veya duygulan, diisiinceleri ifade etme.
2. Benlikte

icsel acikhk

: Kisinin baska bireylerin

inane ve goriisleri

hakkmda konusurken kendi durumunu acikhkla kavrayabilmesi.
3. Sosyal onay : Sosyal onay kisinin diger insanlardan donut saglayarak ben
kavrammi saptamasim veya degistirmesini saglar.
4. Iliski gelisimi : Y akm bir iliskinin ~ekillenmesinde bir arac olarak kisisel
bilgiyi paylasma.
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5. Sosyal kontrol : Mahremiyetin saglanmasi ve baskalanna aktanlan kisisel
bilgilerin riskini azaltmak.
Joe Luft ve Herry Ingman tarafmdan ortaya konulan ve Cuceloglu (1994)
tarafmdan "kendini tamma penceresi"de denilen "Johari Penceresi" kendini acma ile
ilgili Qir kuramdir,
Dort dortgenden ibaret olan bu pencerenin bir bireyle ilgili her seyi kapsadigi
varsayilmaktadir.Birinci

dortgen; bireyin hem kendisi hem de cevresi tarafmdan

bilinen tum ozellikleri

gosteren, acik alandir.Ikinci

dortgen; bireyin kendisinin

bilmedigi ancak cevresi tarafmdan bilinen yonlerini simgeleyen, kor aland1r.U9iincii
dortgen; bireyin kendisi tarafmdan bilinen

ancak cevresi tarafmdan bilinmeyen

yonlerini temsil eden, gizli alandir.Dordiincii dortgen ise, ne bireyin ne de cevresinin
farkmda olmadigi ozelliklerinin

yer aldigi bilinmeyen

alandir (Aktaran: Ekebas,

1994:23-24).
Asagidaki sekillerde.kendini

acan (Sekil 1) ve kendini acmayan (Sekil 2)

bireylerin Johari pencereleri goriilmektedir:

Sekil 2

Sekil 1

1

3

1

2

3

4

2

4
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Ornek pencerelerden de anlasilacagi iizere.birey kendini actikca gizli alam
kuculur. Gizli alam kiiciildiikce de acik alam buyiir.Acilman

bireylerden

gelen

donutlerle de kendisi hakkmdaki farkmdahk artar ve kor alam da kiiciilmeye baslar,
S0nu9

olarak

da,bireyin

arttrkca.bilinmeyenlerde

gizlenen

ozellikleri

azalip.gorulen

ozellikleri

kesfedilebilir.

Kendini acmayla ilgili diger bir kuramda "Sosyal Nufuz Teorisi" dir.I.Altman
"l

ve AD.Taylor tarafmdan gelistirilen bu kurama gore.kisiler arasi yakmhk,bireylerin
kendilerini acmalannda gorulen artislarla ortaya cikmaktadrr.Kendini acma ile sosyal
nufuz sureci arasmdaki iliskiye gore.kisiler arasi iliskilerde kendini acma genisledigi
oranda iliskilerde derinlesmektedir.
oranda

da iliskilerde

Buna zit olarak da kendini acma

yiizeysellesmeye

ba~lamaktad1r.Aynca

daraldigi

kendini

acmanm

derinligi arttikca konusmarun iceriginde de degisme olmaktadir.Yuzeysel bir kendini
acmada; konusmalarda

yiizeysel ve geneldir. Derinlemesine

kendini acmada ise

bireyler, 90k yakm ikili iliskiler kurmakta; konusmalar derin ve ozel olmaktadir
(Aktaran.Selcuk, 1989:28).
Peki bireyde kendini acma davramsi nasil gelisir? Cuceloglu, bireyin kendini
acma davramsi icin, cocukluk yillanndaki yasantilan kaynak gosterir.<::ocuklugunda
kendini ozgiirce ifade etme imkam bulmus ve anne-babasi tarafmdan doyurucu donut
alrrus bireyler,ileriki hayatlannda da bu avantajm getirilerini yasayacaklardir.Boyle
bir imkandan yoksun cocuklar ise ileride kendi ic dimyasim tammayan,duygu
dusiincelerinden

ve

emin olmayan bireyler olarak karsirmza cikabilirler (Ciiceloglu,

1994).
Kendini
duyulmaz.

acma davramsma

Bireylerin

travma

her zaman normal

sonrasi

stres tepkileri

sartlar ortammda
doneminde

kendini

ihtiyac
acma

davramsi hayati bir onem tasir. Travma sonrasi stres tepkileri yasayan cocuk.ergen
veya yetiskinlere
travmaya

iliskin

doniik psiko-sosyal
duygulannm

yardim calismalannm

paylasinu

ozunde de bireyin

yatmaktad1r.Kendini

acma

becerisi

travmatik olaylara dayamkh bireylerin ozellikleri arasmda oldugu gibi travma sonrasi
normallesme surecinin baslamasma da onderlik eder (Oztan ve digerleri,2001 :66).
Asagida travma sonrasmda iletisimin getirileri siralanrmstrr :
1. Bireylerin duygulanm ve diisiincelerini baskalanna anlatmalan, onlara acr
veren bu yasantilan daha kolay kabul etmelerine yol acabilir.
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2. Ya~antilanm

ve

duygulanm

payla~tiklannda

kendilerini

daha

iyi

hissederler.
3. Baslanna gelen olaylara ve sonrasi gelismelere iliskin ve farkli bir bakis
a91s1 geli~tirebilirler.
4. _Ba~kalannm da aym olaylar karsisinda benzer tepkiler verebilecegini
bilmek toparlanma siirecini ba~latir ya da hizlandmr.
5. Gelecekle

ilgili

daha

(Temuroglu,2001 :50).

olumlu

bir

bakis

a91s1

geli~tirebilirler
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Tabla 1

Edilgen olmak

Etkin olmak

Saldirgan olmak

l .Duygu.dusiince.istek ve

l .Baskalannm ihtiyaclanm

I .Ne istedigini ve neye

ihtiyaclanm ifade etmemek

engellemek pahasma da olsa

ihtiyaci oldugunun farkmda

ihtiyaclanm karsilamak

olmak ve etkin bir sekilde

"

ifade etmek
2.Zarar gormek pahasma da

2.Ba~kalannm duygulanna

2.ihtiyacm1 karsilarken

olsa .catismalan yasamaktan

duyarsiz olmak

baskalanmn ihtiyaclanna
saygih olmak

kacmak
3 .Harekete gecmek yerine

3 .Kendi duygu.diisiince ve

3.Kendini acmaya hazir

tepki vermek;zaman ve

ihtiyaci konusunda baskalan

olmak.Etkin kisiler dogrudan

enerjisini baskalanmn

kiiciik diisecek ve incinecek

ve diiriist iletisim kurarlar

yaptiklarma ve soylediklerine

olsa bile cekinmeden

yamt vermekle gecirmek

konusmak

4.Ba~kalarmm isteklerine

4.Saldirganhgm boyutu

4.Duygu,dii~iince ve

boyun egmek.boylece

arttikca iliski zedelenir ve

ihti yaclanm anlatir ,haklanm

baskalannm onun adma karar

isbirligi gerektigi zaman

korurlar

almasma daha fazla is

cahsmak imkansizlasir

yiiklemesine izin vermek
5.Korku en belirgin

5.Kendi adma karar ahr ve

duygudur. Catismada

bunu gerceklestirir

kaybetme, baskalanm onayim
almama,
reddedilme.kontrolunu
kaybetme,ba~kalanm
kirmaktan korkma
6.Yapamad1klan ve

6.Gerek oldugunda yardim ve

soyleyemedikleri uzerine

bilgi isteyebilirler

kizgm.pisman ve hayal
kinkhgma ugrarms olurlar.
7 .Baskalannm ihtiyaclanmn
karsilanmasi icin onlarla
isbirligi yaparlar
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YURT DI$INDA YAPILAN ARA$TIRMALAR

1

/
'

Bu boliimde kendini acma davramsirn etkileyen etmenler ile kendini acmanm

bazi degiskenlerle

iliskisini arayan arastirmalara

yer verilmi~tir.Ara~tlrmalar

soz

konusu olan degiskenlere gore asagidaki gibi simflandmlrmstrr :
1. Kendini

acma ile cinsiyet.kultur.irk

ve sosyal

simf gibi degiskenler

arasmdaki iliskiler.
2. Kendini acma ile acilman bireyler ve konular arasmdaki iliskiler,
3. Kendini acma ile kisilik yapisi ve kisilik ozellikleri arasmdaki iliskiler,
4. Kendini acma ile psikolojik siirecler arasmdaki iliskiler.
5. Kendini acma ile damsma ve psikoterapi siireci arasmdaki iliskiler.

1.Kendini acma ile clnsiyet.ktilttir.trk ve sosyal snuf gibi degi~kenler
arasmdaki iliskiler:
Jourard' a ( 1971) gore kendini acma davramsi kiiltiirler arasmda da farkhhk
gostermektedir.Ornegin
ogrencilerden

ingiliz

ogrencilerin

diisiik cikrmstir.Yine

kendini

acma

diizeyi

Amerikah

Jourard (1963) Porto Riko'lu ogrencilerin

Amerikah ogrencilerden daha az kendilerini actiklanm bulmustur (Aktaran.Sclcuk,
1989:35 ; Aktaran:Aker, 1996:27).
Lewin (1948) ile benzer sonuclara ulasan Plog (1965) ise ABD, Almanya ve
A vusturya'daki

iiniversite ogrencilerini kapsayan arasnrmasi sonucunda asagidaki

bulgulara ula$illl$t1T:
a.

Cinsiyetler arasmda kendini acma bakimmdan bir fark olmadigi,

b. Kiiltiirler arasmda

en az ve en 90k acildiklan

kisiler ve konular

bakrmmdan bir paralellik oldugu,
c.

Amerikahlann

Almanlardan daha 90k kendilerini actigi ortaya cikrmsnr

(Aktaran.Oz, 1999:24).
Jourard
hakkmdaki

ve

Lasakow

(1958)

duygu ve tutumlann

medeni

durum,cinsiyet,1rk,a91lman

kendini acma davramsma

birey

etkisini inceledikleri

arastirma sonuclanna gore;
a. Kendini acma baknmndan.beyazlann
hulrnuslardir.Ancak

bu

farkhhgm

siyahlardan daha 90k acildiklanm
sosyal

smif

degisikliginden

kaynaklanabilecegi iddia edilmektedir (Aktaran.Selcuk, 1989:37).
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b. Kendini acma bakmundan.kizlar erkeklerden daha 90k acilrmslardir.
c. Acihnan birey acismdan.erkekler oncelikle annelerine daha sonra srrasiyla
erkek arkada~lanna,babalanna ve kiz arkadaslanna acilmaktadir.Kizlar
ise oncelikle annelerine bunu takiben kiz arkadaslanna.karsit cins
"' arkadaslanna ve babalanna acilmaktadir.
d. Acihnan konu bakimmdan.en 90k ilgiler.tutumlar.dilsunceler ve is.en az
para.kisilik ve bedenleri konusunda acildiklan bulunmustur.
e. Medeni durum acisindan.toplam kendini acma puanlannda evli ve
bekarlar arasmda anlamh fark bulunmustur.Ote yandan evli olanlar annebabalanna ve aym cins arkadaslanna, bekarlara nazaran daha az
acilmaktadir.Tahmin edilebilecegi gibi evliler daha 90k eslerine
kendilerini acmaktadir.
f.

Acilman birey hakkmdaki duygu ve tutumlar acismdan ise,anne-babaya
karsi olumlu duygular guclendikce kendini acma artmakta,olumsuz
tutumlar ise acilmayi azaltmaktadir (Aktaran:Aker, 1996:26).

Melikan (1962) Beyrut Amerikan Universitesinde 9 farkh ulkeden gelen 158
erkek ogrenciyi kapsayan arastirmasmda;
a. Acilman kisi ve

acihnan konu

bakirmndan kiiltiirler arasi bir fark

olmadigi,

b. Erkeklerin en 90k erkek arkadas ve kiz kardese acildiklan,
c. Acilman konu bakimmdan en 90k diisiince ve gorusler.zevk ve ilgiler ile
is oldugu,

d. Acilinan konu bakimmdan en az kisilik.para ve bedenleri konulannda
acildiklan.ortaya cikrrustir (Aktaran.Oz, 1999:25).
Franco ve arkadaslan (1984)'nm Ingiliz ve Meksika kokenli Amerikah
i.iniversiteogrencileri uzerinde yaptiklan arastirma sonunda, kendini acma davramst
bakimmdan

bir

fark bulunamarmsur.Aynca

kizlar

erkeklerden

daha

90k

acihrken.acihnan kisi bakmundan aym cins arkadas daha 90k tercih edilmektedir
(Aktaran.Oz, 1999:25).
Molina ve Reynando (1986) acilman bireylerin; anne.baba.kiz arkadas ve
erkek arkadas olmasi kaydiyla yaptiklan arastirma da Ingiliz kokenli Amerikahlann
Meksika kokenli Amerikahlara gore kendilerini daha fazla actiklanm ortaya
cikarrmslardir (Aktaran.Cakir, 1994:21).
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Wheeless,Erickson,Behrens

( 1986) kendini acmamn kiilturel farkhhklar ve

denetim odagi ile iliskisini inceleyen bir arastirmada

farkh kiiltiirlerden

kisilerin farkh acilma davramsi gosterdikleri saptannustir.Arastmna

gelen

226 Amerikah

ve 134 Amerikah olmayan iiniversite ogrencisine yapilrms ve sonucta kendini acma
ve kiiltiir arasmda diisuk diizeyde bir iliski saptanrmstrr (Aktaran.Atasalar, 1996:35).
Snell ve arkadaslan ( 1989) iiniversite ogrencilerinin kisisel duygulanm acma
davramsrni.acihnan

bireyler,bulunduklan

kultiir

ve

cinsiyet

acismdan

incelemislerdir.
a.

Kizlann ve erkeklerin kisisel duygulanm aym cins yakm arkadaslanna
daha 90k actiklan,

b. Bu durumun Meksika ve Amerika kiiltiiriinde bir farkhhk gostermedigini,
c. Meksikah kadmlann kisisel duygulanm terapistlere,Amerikah

kadm ve

erkekler ile Meksikah erkeklere gore daha fazla actiklanm,
d. Kizlann ve erkeklerin kisisel duygulanm annelerine ve babalanna daha az
actiklan, sonucu bulunmustur (Aktaran.Ekebas, 1994:37).
Pistole (1993),ya~ ortalamasi 19 olan ve 33'ii erkek,65'i kadm, % 71 'i Katkas
ve % 23 'ii Meksika kokenli Amerikahlann
etnik,cinsiyet

ve

giiven

arasmda

olusturdugu grupta kendini acma ile

anlamh

bir

iliski

olmadigmi

bildirmistir

(Aktaran.Ataselar.lvvo.Sc).

2.Kendini acma ile aeihnan bireyler ve konular arasmdaki iliskiler:
Denholl ve Chobassol (1987),kizlarda

yas ortalamasi 13,erkeklerde ise 14

olan 71 ogrenci iizerinde yaptiklan arastnrnada.deneklere
veren durum verilerek,bunlan
90k aym cins arkadaslanna
psikolojik

damsma

kimlerle paylasacaklan

12 tane sikmti ve utanc

sorulmustur.Sonuc

ve annelerine acilabildiklerini.en

uzmanma

acilmayi

tercih

ettikleri

olarak en

az da ogretmene ve
ortaya

cikrmstir

(Aktaran:Giiltekin,2000: 17).
Papini ve arkadaslan ( 1990), 12-15 yas arasmdaki 17 4 ortaokul ogrenci ile
yaptiklan

arastirmada

arkadaslanna

yas ve cinsiyet

acisindan

olan kendini acma davramslanm

ogrencilerin

anne-baba

[ncelemisler.arasttrma

sonucunda

asagidaki sonuclara ulasmislardir:
a. Kizlar anne-babalanna ve arkadaslanna, erkeklerden daha 90k acihyor.
b. Ergenlerde yas ilerledikce de kendini acma davramsi artiyor.

ve
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c.

Ya~1 kiiciik olan ergenler
ederken.yasi

buyuk

daha 90k ebeveynlerine

olan ergenler

ise arkadaslanna

acilmayi

tercih

acilmayi

tercih

etrnektedirler.
d. Anne-babaya acilma.aile ici etkilesimdeki acikliga, ergenin ailesine olan
baghhgina ve aile ici iliskilerdeki hosnutluga baghdir.
e.

Arkadaslara acilrna ise, ergenin kirnlik gelisimi ve akran grubu icindeki
kendine saygi kavrarmyla, yakmdan iliskilidir (Aktaran.Ekebes, 1994: 18).

Garcia ve Geisler (1988) yaptiklan arastirmada.yas ortalamasi 14 olan o.simf
ile.yas

ortalamasi

17 olan

8.sm1f ogrencilerini,a91ld1klan

kisiler

ve konular

bakrmindan karsrlastirnuslardir (Aktaran.Ekebas, 1994:36).
a.

Toplarn kendini acma bakmnndan.yas gruplan ve cinsiyetler acismda bir
fark olmadigi ortaya cikrmstir.Bunun nedeninin ergenlerin henuz yetiskin
roliinu ogrenrnediklerinden kaynaklanabilecegini

ifade etmislerdir,

b. Acihnan birey bakirmndan.her iki cinste,en 90k kiz arkadasa en az babaya
a91lrnaktad1rlar.Ara~tlrmacilar bu durumun.kizlann
anlayip sernpati kurarak,kabul

edici olduklanndan;babanm

figuru olrnasmdan kaynaklanabilecegini
c.

Acilman

konu

bakirmndan

anlatilanlan daha iyi
ise otorite

ifade etmislerdir.

ise,ergenler

kisisel

bilgileri

acmaktan

ziyade,okul gibi daha genel konularda acrlmaktadirlar.Bunun

sebebinin

ise ergenlerin kisisel ve ozel konularda konusmayi, benliklerini tehdit
edici bir etrnen olarak algilamalandir.
Jourard (1971) 6-12 yas arasmdaki cocuklann aym cinsten arkadaslanna, ne
olcude acildiklanm

arastirrmsttr.Her

yas grubundan

14 ogrenci olrnak iizere 98

ogrencinin kendini acma davramsim incelemis.her iki cinsiyet icin yas ilerledikce
acilmanm arttignn bulmustur (Aktaran.Ekebes, 1994:31 ).
Jourard ( 1971) ergenlik doneminden yetiskinlige dogru ilerledikce kisinin
kendini acugi bireylerde farkhlasma oldugunu one surmustur. Skypek ( 1971) yas
ilerledikce aym cins arkadasa acilma puamnda yiikselme oldugunu ortaya koymustur
(Aktaran:Aker, 1996:27).
Mulcahy (1973);
a.

Ergenlerin akranlanna acilmasmda, cinsiyetler arasi bir fark olmadigim,

b. Her iki cinsiyetteki

ergenlerinde

aym cins arkadaslanna.karst

arkadaslanndan daha 90k acildiklanru ,

cins
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c. Kizlann erkeklere oranla aym cins arkadaslanna daha 90k acildiklanm,
d. Kizlann daha 90k kisilik.zevk ve ilgiler gibi kisisel konulan acarken,
e.

Erkeklerin

ise

daha

90k

meslek,tutum

ve

goriisler

konulannda

acildiklanru ifade etmistir (Aktaran.Oz, 1999:22).
Reisman

(1990)

15-17 yas arasi lise ve 20-29

yas arasi iiniversite

ogrencilerini kapsayan arastirmasi;
a. Kizlann aym cins arkadaslanna erkeklerden daha 90k acildiklanm,
b. Ergenlik donemi boyunca ve gene yetiskinlik doneminde her iki cinsiyette
de karsi cins arkadasa acilmarnn arttigim,
c. Kizlann

duygu

ve problemlerini

erkeklerden

daha 90k actiklanm,

gostermistir (Aktaran.Oz, 1999:23).
West ve Zingle (1969) ise ergenlik donemi boyunca aym cins arkadasa
acilmanm gittikce arttigiru ifade etmislerdir (Aktaran:Oz,1999:23).
Kelley ve arkadaslan (1983) tarafmdan yapilan bir cahsmada bekar iiniversite
6grencilerinin,a91hnan kisi olarak en az babaya,en cokta cinsiyeti fark etmeksizin
yakm arkadaslanm tercih ettikleri goriilmiistur (Aktaran:Yilmaz,1998:50).
Schneider
ulasmrsur.Nitekim

( 1984)

da bu

arastirma

bulgulanm

destekleyen

sonuclara

iiniversite ogrencileriyle, iiniversite dismdaki bireyler arasmdaki

kendini acma bakimmdan manidar bir farka rastlanmamis ve her iki grupta da en az
kendini acma babaya karsi oldugu ortaya cikrmstir (Aktaran:Yilmaz,1998:50).
Miller ve Stubblefield (1993) yas ortalamasi 18 olan ve ailesiyle yasayan 88
ergen ile yaptigi arastirmada.ergenin

ailenin acilma diizeyini nasil algiladiklanm

incelemi$tir.Ara$t1rma sonucunda asagidaki sonuclara ulasilrrusnr:
a. Anne babaya nazaran kendini daha fazla acmaktadir.
b. Baba ailesi hakkmda bilgi verme boyutunda kendini sik acmakta.anne
ise

iliskide

yeni

alanlara

ulasmak

icin

kendini

acmayi

sik

kullanmaktadir.
c. Babanm kendini acma duzeyi ile ailenin acikhk duzeyi arasmdaki
iliski anlamh derecede yiiksektir (Aktaran.Atasalar, 1996:35).
Brown ve Holms (1986) universite ogrencilerinin
gelisimsel sorunlann etkisini incelemistir.Erikson'in

kendilerini

psikolojik gelisim teorisi temel

almarak.cesitli yas gruplan iizerinde yapilan arastirma sonuclanna
sosyal becerilerde

yetersizlikleri

acmasmda,

olanlar,en 90k babaya;yakm

gore.bir takim

iliskiler kurma ve
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siirdiirmede

sorunlan

olanlar

da

en

90k

aym

cins

arkadasa

acilmaktadir

(Aktaran.Cakir, 1994:20).
Noller ve Bagi (1985),ebeveyn

ve ergen iletisimini

cesitli boyutlarda

belirlemek amaciyla 16-20 yas arasi, ebeveynleriyle yasayan 58 iiniversite birinci
simf ogrencisini

kapsayan

cinsiyetteki ergenlerin
yoneldikleri

bir cahsma

yaprmstir.Arastirma

de pek 90k konuda babalanndan

gorulmustur.Sadece

konusulmaktadir.Yine

anneye

Kizlann.erkeklerden

daha

siyasi
babadan

fazla

konularda
daha

annelerine

sonucunda

90k anneleriyle iletisime
babayla

fazla

anneden

kendilerini

acildiklan

her iki

fazla

acmaktadirlar.

belirlenmistir

(Aktaran:

Giiltekin,2000: 16).
Sorensen (1989) ise ogretmenlerin kendini acma davraruslanm incelemistir.
Ogrencilcr

tarafmdan

iliskilerinde

basanh

aranan
ve

ve

begenilen

kendini

acan

ogretmenlerin,
kisiler

ogrenci-ogretmen

oldugu

ortaya

cikmistir

(Aktaran.Oz, 1999:24).

3.Kendini acma ile kisilik yapisr ve ozellikleri arasmdaki iliskiler :
Jourard ( 1971) kendini acmanm saghkh bir kisiligin belirtisi ve bu saghkh
kisiligi kazanmanm

uygun bir yolu oldugunu belirtmektedir.

Fakat bu goriii?ii

dogrulayan kadar dogrulamayan arastirma sonuclan da mevcuttur.Ornegin,

Truax ve

Carkhuff ( 1965) ile Halverson ve Shore ( 1969) ise gibi arastirmacilar ruh saghgi ile
kendini acma arasmda olumlu bir iliski bulurken;Cozby
(1976),Stanley

ve

Bownes

(1966),Peterson

ve

(1972), Gordon J.C.

Breglio

(1968)

bu

sonucu

dogrulamarrnslardrr (Aktaran.Selcuk, 1989:34 ).
Charlin ve Derlega ( 197 5) ise nevrotik davramslan; kendini acma diizeyinin
yuksekligi
baglarmstir

veya diisiikliigiinden

ziyade, kendini uygun bir sekilde acamamaya

(Aktaran.Cakir, 1994: 18). Chaikin

ve arkadaslan

(197 5),da yapilan

arastirmalarda ruh saghgim olcmek icin farkh yontem ve testlerin kullamlmasmm
celiskili sonuclar dogurabilecegini belirtilerek,kendini

acma ile ruh saghg; arasmda

dogrusal bir iliski olmayabilecegini soylemektedirler (Aktaran.Selcuk, 1989:34).
Jourard

( 1971) kendini

kabul

eden insan icin.diger

bilinmek,benlikleri icin bir tehdit unsuru olmayacagmdan.daha

kisiler

tarafmdan

90k acildiklanm ifade

etmistir.Herold ve Way (1988) kendini yiiksek duzeyde acan kisilerin.benliklerine
karsi tehlikeleri

goze alabilecek kendine saygi duygusuna

ihtiyaclan

oldugunu

belirtmistir, Kumar (1982)'m aktardigma gore Hamid Mirza (1967);kendine giiven
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ve

kendine

saygmm

kendini

acmada

etken

oldugunu

ifade

etmistir

(Aktaran.Oz, 1999:28).
Lombardo ve Wood ( 1979) kendini diisiik ve yiiksek duzeyde acan bireylerin;
kendini orta diizeyde acan bireylere gore, yakm iliski kurmada, daha 90k problem
yasadiklan ortaya cikmistrr (Aktaran.Selcuk.Ivxv.Je).
Boyd

( 1995),

269

iiniversite

ogrencisiyle

yaptrgi

arastirmada.kizlann

erkeklere gore daha yakm iliskileri oldugunu ve daha fazla kendilerini actiklanru
saptarmsnr.Boyd' a gore kendini acma.iliskide ki hosnutluk diizeyinin ve yakinligm
belirleyicisidir (Aktaran.Atasalar, 1996:31 ).
Resnick (1970) iiniversite ogrencileriyle yaptigr arastmnada.yuksek
kendini acan bireylerle.diisuk

duzeyde kendini acan bireyler

arasmda birbirini

etkileme yonunde bir degisiklik olup olmadigmi incelemistir.Arastirma
a.

diizeyde

sonucunda:

Kendini acma duzeyi diisiik olanlar birbirleriyle eslestirilince her iki tarafmda
kendini acma duzeyi diismustiir.

b. Kendini acma diizeyi yiiksek olanlar birbirleriyle eslestirildiginde ise her iki
tarafmda kendini acma diizeyi yukselmistir.
c.

Kendini acma duzeyi diisiik olanlar,yiiksek

olanlarla eslestirildiginde

kendini

lehinde

acma

duzeyinde

dusiik

grup

ise,

yiikselme

olmustur

ogrencilerini

kapsayan

(Aktaran:Aker, 1999:27).
Skoe ve Ksionzky
arastirmalannda,

acihnan

(1985) 30 yas alti iiniversite
bireylerin

davramsma etkisini incelemisledir.Elde

kisilik

ozelliklerinin.bireyin

kendini

acma

edilen bulgulara gore; her iki cinsiyetteki

ogrenciler de kendi kisilik ozelliklerine benzer kisilik ozelliklerine sahip bireylere
daha

90k

ozelliklerine

kendilerini
sahip

acmrslardtr.Arasurmacrlar.bu
bireylerin

birbirlerini

durumun
daha

tyi

benzer

kisilik

anlamalanndan

kaynaklanabilccegini belirtmislerdir (Aktaran.Ekebas, 1994:34).
Mikulincer ve Nachson (199l)'nm 352 Israilli universite ogrencisini
kapsayan arasnrmalannda.guvenli.cekingen ve celisik duygular tasiyan kisilerin
kendini acma davramslanru incelemislerdir.Elde edilen bulgulara gore giivenli ve
celisik

duygular

tasiyan

kisiler.cekingen

kisilere

gore

daha

fazla

acilmaktadirlar.Aynca giivenli kisiler.baba ve sevgiliye diger gruptakilere gore daha
fazla acilmaktadirlar (Aktaran:Oz.1999:27).
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Strassberg
nevrotik

ve arkadaslan

bireylerdeki

(1988) kendini

farkhhklanru

yapmislardir.Bulgularda

ortaya

acma davramsmm

cikarmak

amaciyla

normal ve

bir

arastirma

nevrotik erkeklerin normallere gore daha diisuk kendini

acma diizeyine sahip olduklan ve nevrotik bayanlann ise nevrotik erkeklerden daha
fazla kendini acmaya donuk olduklan yer alrmstir (Aktaran.Atasalar, 1996:31 ).

4.Kendini acma ile psikolojik siirecler arasmdaki iliskiler :
Jourard

(1971)

incelemistir.Arastrrmada

benlik

kavrarm

ile

kendini

acma

arsmdaki

iliskiyi

anne-babaya acilma ile benlik kavrarm arasmdaki anlamh

bir iliski oldugu sonucu ortaya cikrmstrr.Jourard

bu sonucun, kendini kabuliin

kendini acma davramsmda onemli bir faktor oldugu hipotezini de desteklendigini
belirtmistir (Aktaran.Oz, 1999:28).
Suh (1991) 769 Kore'li ogrenci ile yaptigt arasnrmanm sonucunda;
a. Her iki cinsiyette de aym cins arkadasa, karsi cins arkadastan daha fazla
acildiklan,
b. Sosyal benlik saygismm kendini acrna davramsim olumlu;sosyal kaygmm
ise olumsuz yonde etkiledigi,
c. Kendi kendini kontroliin ise kendini acma davrarusi iizerinde etkisi
olmadigi ortaya cikrmstir (Aktaran.Oz, 1999:29).
Reno ve Kenny ( 1992) kaygi ve oz-bilincliligin
inceleyen arastirmalannda.ilk

kendini acmaya etkisini

defa birbirleriyle tamsan ve eslestirilen bireylerden;

kendilerinden.diisiince ve inanclanndan bahsetmelerini istemisler.Esler bunlara bagli
olarak, konusmalanndaki

sevimlilik

ve nasil acik olundugu

birbirlerini derecelendirmislerdir.Arastrrma

ile ilgili olarak

sonucunda oz-bilinclilikle kendini acma

arasmda olumlu bir iliski saptanmasma karsm.kaygi ile kendini acma arasmda bir
iliski bulunamarmstir (Aktaran.Atasalar, 1996:33).
Kinder (l 976)'in 38 kolej ogrencisi ile yaptigi arastirmada.kendini
kendini gerceklestirme arasmdaki iliskiyi arastmrustir.Sonucta

acma ile

da bu iki degisken

arasmda tam bir dogrusal iliski olmadigmi belirtmistir (Aktaran.Ekebas, 1994:29).
Banikiotes,Kubinski,Pursell
ogrencileri

ile yapnklan

cahsma

diizeyleri

ile

ve

uyum

(Aktaran.Atasalar, 1996:30).

(1981) ise yaslan 18-23 arasmda olan iiniversite
sonucunda,kadm

cinsiyet

arasmda

ve erkeklerin
bir

iliski

kendini

acma

bulunamarmstir
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Smith (1958,Aktaran:Jourard,1971)

uyum duzeyi ile kendini acma arasmdaki

iliskiyi incelemis ve manidar bir fark bularnarmsnr (Aktaran:Oz,1999:29).
Howell ve Onay (1990) 18-32 yas arasmda yer alan 40 erkek iiniversite
ogrencisi ile yaptiklan arastirmada.olumlu
incelemi~lerdir.Ara~tlrmada

ve olumsuz duygulara iliskin acilmayi

olurnsuz duygulara iliskin acilmanm olurnlu duygulara

iliskin acilmadan daha fazla oldugu bulunmustur.Diger
duygulann

yogunlasmis

yonden negatif ve pozitif

olmasi daha yakm iliskinin dogmasina

yol acmaktadir

(Aktaran.Oz, 1999:26).
Corcoran (1987) 72 kadm ve 67 erkek iiniversite ogrencisini
arasnrmasmda.bireylerin
gizli kalacagma

kalmayacagina

kisiler arasi ili~kilerinde,kendileri hakkmda soylediklerinin

olan giivenleri ile kendini acma davramslan

incelenmistir.Sonuc

kapsayan

olarak,soylediklerinin
inananlara

gizli kalacagma

nazaran

kendilerini

arasmdaki

iliski

giivenen bireyler,gizli

daha

90k

acrmslardir

(Aktaran:Ekeba~, 1994:35).
Jourard (1959) hemsirelik okulu ogrencileriyle yaptigi arastirmada.bir insam
sevrne ile ona kendini acma arasmda olurnlu iliski oldugunu saptarrnstir.Bu konuyla
ilgili yapilan diger arastirmalarda.bireylerin

uzun suredir tanidiklan ve sevdikleri

kisilere daha 90k acildiklanru (Certner,1973; Fitzgerald,1963; Worty,Gary ve Kahn
1969) ve kendileri hakkmdaki ozel bilgileri karsismdakine aktaran bireylerin daha
90k sevildigini teyit eder niteliktedir

(Archer, Berg ve Rung 1980; Daher ve

Banikiotes 1976; Taylor,Gould ve Braunstein 1981) (Aktaran:Aker,1996:33-34).
Collins

ve Miller

acma ile. sevrne arasmdaki

( 1994) kendini

iliskiyi

arastirrmslar ve asagidaki sonuclara ulasrmslardir:
a. Kendini

acma

diizeyi

yuksek

olanlar,kendini

acma

diizeyi

diisiik

olanlardan daha fazla sevilrnektedir.
b. Bireyler

daha

onceden

tarndiklan

insanlara

kendilerini

daha

90k

acmaktadir.
c. Bireyler

kendilerini

acabildikleri

insanlan

daha

90k

sevrnektedir

(Aktaran:Aker, 1994:34).
Andersen ve Anderson ( 1985) tarafmdan yapilan arastirmada.kisiler

arasi

iliskilerde geri bildirirnin,bireyin kendini acma diizeyine etkisi incelenmis ve anlarnh
geri

bildirirnlerin,bireylerin

(Aktaran.Cakir, 1994:20).

kendini

acmalanna

olurnlu

etkisi

gozlenmistir
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Handershot
yuksek

tansiyon

( 1991) kendini
gostergelerinde

incelemistir.Kendini

acma

herhangi

etkini

artis oldukca

(1983)

gel en degisikliklerin

neden olup olmadigim

kan basmcmda

da azalrna

1994:31 ).

Kendini acma ile damsma.psikoterapi
Robertson

rneydana

bir farkhlasmaya

davramsmda

rneydana gelmistir (Aktaran:Aker,
5.

acma davramsmda

damsarun

siireci arasmdaki

kendini

kabuliiniin

iliskiler:

ruh saghgmm

en onemli

amaclanndan oldugunu belirterek,psikoterapide

ve psikoterapinin

acmanm kendini kabulun

artrnasmda

onemli bir rol oynadigim

kendini

ifade etmistir

(Aktaran.Oz, 1999:28).
Mowrer (1964) terapistin kendini a9rnasmm,kar~1hkh giivenin gelismesi icin
gerekli oldugunu vurgularmstir (Aktaran.Oz, 1999:28).
Psikolojik darusma siireci icerisinde danismanlann kendilerini acmalanrnn
darusma siirecine etkileri konusunda celiskili sonuclar vardir.Donley

ve Rita 60

kisilik kolej son smif ogrencileri iizerinde yaptiklan arasurmada.psikolojik

damsma

siirecinde damsmanlarm kendilerini acmalanmn damsma siireci ve sonucuna olurnlu
bir etkisi olmarmstrr (Aktaran.Cakir, 1994: 19).
Baker ve arkadaslan (1987) kendilerini acan ve acmayan damsmanlarm tercih
edilisleri iizerine bir arastirma yaprmslardir.S l kiz kolej ogrencisine kendini acan ve

acmayan damsmanlara iliskin kasetler
damsmanlar

daha dikkatle

dinlendigi

dinletilrnWir.Ara~t1rmada
ve tercih edildigi

kendini

sonucuna

acan

ulasilnustir

(Aktaran:<;ak1r, 1994:21 ).
Murpy
acmasimn

ve

Strong

etkilerini

( 1972)

g6rii$mecmm

incelemislerdir.l S-Sl

benzer duygulanm

gorusene

yaslann arasmda bulunan

64 erkek

universite ogrencisini kapsayan arastirmasnun sonunda; gorusmeci benzer duygu ve
tecriibelerini

actig;

zaman

gorii~enlerin

sarnirniyet,

giiven,dostluk

duygulan

artmaktadir (Aktaran.Oz, 1999:28).
Baker ve Theresa

(1989) kendini

olduguna dair ara~tirmasmda,kendini
acmayan

damsmanlar

kullarulrmstir.Sonucta

iizerinde

acan damsmanlann

acan.kendini
yapilan

yanhs-eksik

arastirmada

kendini acan damsmanlann

60

neden etkileyici
acan ve kendini
kolej

ogrencisi

bireyler iizerinde olumlu etki

yaptigi ve tercih edildigi gozlenmistir (Aktaran.Oz, 1999:22).
Driscoll ve arkadaslan ( 1988) kisiler arasi iliskilerde ve psikolojik damsma
siireci i9erisinde,etkile$imde

bulunulan kisiye "dokunmanm" bireyin kendini acma
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davramsi

iizerinde

etkili

bir

yontem

olmadigi

sonucuna

ulasmislardir

(Aktaran.Oz, 1999:23).

YURT i<;iNDE Y APILAN ARA~TIRMALAR

Dogan (1983), Turkiye 'de kendini acma kavrarm ile ilgili yapilan ilk cahsma
olan ve F. Baymur'un Jourard ve Lasakow ( 195 8) tarafmdan gelistirilen, "The Self
Disclosure

Questonnaire"in

cevirisini

yaparak

adapte ettigi "Kendini

Anlatma

Envanterini" kendi yiiksek lisans cahsmasmda kullanmistrr.Bu arastirmada 200 lise
ogrencisinin

anne.baba.kiz

ve erkek

arkadaslanna

ve rehber

kendilerini hangi konularda ne kadar actiklanm arastirrmstir.Arasnrma

ogretmenlerine,
bulgulan;

a. Kizlann erkeklerden daha 90k kendilerini actiklan,
b. Ogrcncilerin en fazla annelerine;en az ise rehber ogretmene acildiklan ve
c.

Ogrencilerin

kendilerini

actiklan

konulartn.acildtklan

bireye

gore

degistigi.yoniindedir.
Oren (1981) doktora tezi kapsammda yaptigi arastirmasmda.insan
dersine katilan ogrencilerin benlik tasanmi.kendini
destegi icten alma boyutlanndaki

psikolojik

iliskileri

anlatma,zamam iyi kullanma ve

saghk duzeyleri incelenmistir.Elde

edilen bulgulara gore insan iliskileri dersi kendini anlatma diizeyini olumlu yonde
etkilemistir,
Selcuk ( 1989) 244 imiversite ogrencisini kapsayan "Universite Ogrencilerinin
Kendini Acma Davramslan" adh doktora cahsmasmda $U bulgulara ulasrmstir:

1. Kizlar erkeklerden daha 90k kendilerini acmaktadir.
2. Kizlar anneye,aym cins yakm arkadasa ve damsmana erkeklerden daha fazla
acilmaktadir.
3. Babaya,ogretmene

ve karsi cins yakm arkadasa acilma duzeyi bakmundan

cinsiyetler arasmda anlamh bir fark bulunamarmstir.
4. Kizlar "diisiince

ve gorusler",

"okul",

"aile",

ile "zevk

ve ilgiler"

konulannda erkeklerden daha fazla acilmislardir.
5. K1z ve erkekler arasmda, "cinsellik" ve "kisilik" konulannda acilma diizeyi
bakimmdan anlamh bir fark goriilmemistir.
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6. Kendini acma diizeyi bakmundan simflar arasmda anlarnh diizeyde bir fark
bulunamarmstir.
7. Genel olarak

ogrencilerin

en fazla acildiklan

birey

aym cins yakm

arkadas.en az acildiklan birey ise,ogretrnen olmustur.
8. Genel olarak ogrencilerin en fazla acildiklan konular "zevk ve ilgiler" ile
"dusiince ve gonisler't.en az acildiklan konular ise "cinsellik" ve "kisilik"
olmustur.
9. Ogrencilerin kendini acma ile uyurn duzeyi arasmda da yuksek bir iliski
bulunmustur.
A$1k

( 1992) "Universite

Ogrencilerinin

Kendini

Acma

Etkileyen

Bazi Etrnenler"

konulu yiiksek lisans tezinde;

ekonornik

diizey.yasamin

cogunu

diizeyinin

iiniversite

gecirdigi

ogrencilerinin

yerlesim

kendini

acma

Davramslannt

yas, cinsiyet,

sosyo-

birirni ve kendini
diizeylerine

olan

kabul
etkisini

incelerni$tir.Ara$tlrma bulgulanna gore;
a. Yasin, cinsiyetin, sosyo-ekonornik

duzeyin ve yasamm cogunu gecirdigi

yerlesim birirninin toplarn puan olarak genelde kendini acma duzeyine etkisi
yoktur.
b. Ya$1 kiiciik ogrenciler daha 90k anne,baba ve aym cins yakm arkadasa.yasi
biiyiik olan ogrencilerde karsi cins yakm arkadasa daha fazla acilmaktadir.
c.

Kizlar anneye ve aym cins yakm arkadasa daha fazla acilmakta ve "okul" ile
"zevk ve ilgiler" konulannda

erkeklerden daha fazla acilma gosterdikleri

goriilmiistiir.
d. Kendini kabul duzeyi yiiksek olan ogrencilerin kendini acma diizeyleri de
yiiksek cikmistrr.
Hortacsu
cahsmada.deneklere

( 1989),

12-18

yaslar

arasmdaki

ergenler

konusmaktan en fazla hoslandiklan

ile

yaptig;

bir

bes kisiye iliskin bir liste

sorulrnu~tur.Her iki cinste kendini acmak icin.anneyi ve aym cins yakm arkadasi
sikhkla tercih ettiklerini ifade etmistir.
Oral ( 1994 ), intihar

girisiminde

bulunan

kadmlann

davram~lanm inceledigi arastrrmasmm sonucunda,aileye

duygulanm

ofke duygulanm

acma
acmada

normallerden farkhlastiklanm bulmustur.
Ersever ( 1995),grupla psikolojik dam~rnamn,psikolojik damsma ve rehberlik
boliimunde

ogrenim

goren

ve

kisiler

arasi

iliskiler

dersi

alan

iiniversite
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ogrencilerinin; kendini acma davramslan.empatik

egilimleri ve empatik becerileri

uzerinde etkili olup olmadigmi arastirrmstir.Elde edilen bulgulara goreji oturumluk
grupla psikolojik damsma uygulamasmm,

yalmzca anne ve babaya kendini acma

davramst iizerinde etkili olmustur.Kendini

acma toplam puanda, empatik egilim ve

empatik beceriler uzerinde ise etkili olmarmstir.
Ersever (1995), 171 mufettis adayi iizerinde yaptigi arastirmada, ilkogretim
mufettis

adaylanmn

9ogunu

gecirdigi

kendini

acma

yerlesim

davramslanm.yasa.dogum

birimine

ve

meslekte

srrasma.yasamm

cahsma

yillanna

gore

incelemi~tir.Ara~tirma sonuclanna gore;
a. Yasa.dogum sirasma.yasamm cogunu gecirdigi yerlesim birimine ve meslekte
cahsma yilma gore, kendini acma toplam puanlan arasmda anlamh bir fark
yoktur.
b. Acilman konular ve acilman bireylere gore de kendini acma davramsmda
anlamh bir iliski bulunamamisnr.
Kokdemir ( 1995),lise ve iiniversite ogrencileriyle yaptigi bir arastirmada;
a.

Ergen ve gene yetiskinlerin kendini acmasi icin en uygun kisilerin anne ve
babalan oldugu,

b. En uygun cevreler olarak da evleri,akademik

mekanlar ve genel kullamm

alanlan oldugu,
c.

Ergen ve gene yetiskinler en 90k arkadaslanna

ve ebeveynler arasmda da

cogunlukla anneye acilmaktadirlar.
Oksiiz ( 1997),duygulann
etkili

olup

olmadigmi

olanlann,6zerklik

acilmasi egitiminin ozerklik duzeyinin artmasmda

arasnrdigi

arastirmasmda.ozerklik

duzeyi

diisiik

duzeyi yiiksek olanlara gore, duygulann acilmasi egitiminden daha

fazla faydalandiklan ortaya cikrmstir.
Ekebas
davramslanrn,

(1994),
cinsiyet

incelemistir.Sonuclar
a. Kendini

452
ve

lise

son

kendini

simf

6grencilerinin

gerceklestirme

kendilerini

duzeyleri

acma

acismdan

asagidaki gibi ozetlenebilir;

gerceklestirme

diizeyi yiiksek olan ogrencilerin

kendini

acma

duzeyleri de yuksektir.
b. "Zamam

iyi kullanma"

ve "destegi icten alma" puanlan

6grencilerin kendini acma duzeyleri de yuksektir.
c. Kizlar erkeklere gore daha 90k acilmaktadir.

yiiksek olan

Q!-As')'
t:,:
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Cakir (1994), "Lise Ogrencilerinin Kendini Acma

Davram~lan~lltk1l~

~(f

Faktiirler"adh yiiksek lisans tezinde, cesitli okullarda iijjrenim gore
ogrencisini

kapsayan

davramsiyla;
tiirii.okulun

bir arastirma

cinsiyet.acilman
karma

kauhm.anne-babamn

olup

yaprmstir.Lise

birey.acilman

olmadigi.alan

ogrencilerinin

kendi -~~~~~

konu.simf.ogrenim

turu.basan

lise"1>.,_

gordiigil

durumu,sosyal

ffse

faaliyetlere

ogrenim durumu ve hayatmm cogunu gecirdigi yerlesim birimi

ili~kilendirilmi~tir.Bulgulara gore;
1. Suuflan.alanlan ve okul tiirleri farkh olan lise ogrencileri arasmda kendini
acma diizeyi bakimmdan anlamh bir fark yoktur.
2. Karma okullarda okuyan,anne-babasmm

ogrenim duzeyi yuksek olan,sosyal

faaliyetlere katilan, basan durumu yiiksek olan ve yasantismm cogunu biiyiik
yerlesim birimlerinde

geciren ogrencilerin

digerlerine gore kendini acma

duzeyi yiiksektir.
3. Kizlar kendilerini erkeklerden daha 90k acmaktadir.
4. Genel olarak lise ogrencileri en fazla aym cins yakm arkadaslanna.en

az ise

ogretmenlerine kendilerini acmaktadirlar.
5. Genel olarak lise ogrencileri en fazla "zevk ve ilgiler"konusunda,en
"cinsellik"konusunda

az ise

kendilerini acmaktadirlar.

Aker (1996), 483 lise ogrencisini kapsayan arastirmasinda,

kendini acma

davramsiru; siirekli kaygi diizeyi ve cinsiyet acismdan incelemistir.Sonucta;
1. Siirekli kaygi diizeyi diisiik ogrenciler, siirekli kaygi diizeyi yiiksek olan
ogrencilerden daha fazla kendilerini acmislardrr.
2. Surekli
arkadasa

kaygi

diizeyi

dusuk

ve ogretmene;kayg1

acilmaktadir.Aym

cins yakm

ogrenciler,anneye,babaya,kar~1

cins

yakm

diizeyi

daha

fazla

arkadas

yiiksek ogrencilerden
ve psikolojik

damsmana

acilma

diizeyleri acismdan diisiik ve yuksek kaygih ogrenciler arasmda anlamh bir
fark bulunamamtstir.
3. Kizlar kendilerini erkeklerden daha 90k acmaktadir,
4. Kizlar; anneye,aym cins yakm arkadasa ve psikolojik damsmana, erkeklerden
daha 90k acilmaktadir.Babaya.karsi

cins yakm arkadasa ve ogretmene acilma

duzeyinde ise cinsiyetler arasmda anlamh bir fark bulunamannstir.

1.,.j
(;~
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Atasalar ( 1996),empatik
cinsiyete

egilim diizeyleri farkh iiniversite

ve yasa gore kendini

acma diizeylerini

ogrencilerinin

incelemistir.Bulgulan

soyle

ozetleyebiliriz:
a.

Empatik egilim duzeyi yiiksek ogrencilerin kendini acma diizeyi, empatik
egilim duzeyi diisiik olanlardan yiiksektir.

b. Cinsiyetleri ve empatik egilim diizeyleri farkh universite ogrencileri arasmda,
kendini acma diizeyi bakrmindan anlamli bir fark yoktur.
c. Y aslan ve empatik egilim duzeyleri farkh iiniversite ogrencileri arasmda,
kendini acma diizeyi bakimmdan anlamh bir fark yoktur.
Yilmaz (1998),genel lise ogrencilerinin benlik tasanmlan
davramslan

ile demokratik

tutumlan

aynca benlik tasanrm.kendini

arasmdaki

iliskiyi

ve kendini acma

arastirmis.cahsmasmda

acma davramsi ve demokratik tutum diizeylerini

etkileyen cesitli degiskenler karsilastirmah olarak incelenmistir.Elde edilen bulgular
soyle ozetlenebilir;
1. Ogrencilerin kendini acma toplam puanlan ile demokratik tutum duzeyleri
arasmda giiclii bir iliski bulunmaktadir.
2. Kizlann

benlik

tasanmi.kendini

acma ve demokratik

tutum

duzeyleri

erkeklerden yiiksektir.
3. Ogrencilerin

anne ve babalanmn

ogrenim

diizeyi

ekonomik durumu iyilestikce; benlik tasanmi.kendini

arttikca

ve ailenin

acma ve demokratik

tutum diizeyleri de yiikselmektedir.
4. Siruf seviyesinin; benlik tasanrm.kendini acma ve demokratik tutum duzeyine
etkisi gorulmemistir.

Oz ( 1999),yiiksek
ogrencilerinin

lisans cahsmasinda,

cesitli degiskenler

acismdan

lise

kendini kabul duzeyi ile kendini acma diizeyi arasmdaki iliskiyi

incclemistir.Bulgular asagidaki gibi ozetlenebilir:
1. Kizlann

kendini

acma

toplam

puanlan

erkeklerden

yiiksektir.Kizlar

anneye,aym cins yakm arkadasa ve karsi cins yakm arkadasa erkeklerden
daha 90k acilmaktadir.Ancak

cinsiyetin babaya, ogretmene ve damsmana

acilmada manidar bir etkisi gorulmemistir.
2.

16 yasmda olan ogrencilerin kendini acma toplam puanlan, yasi 17 ve 15
olan ogrencilerden

.

daha yiiksektir. Ancak yasm.anneye.aym

cins yakm

arkadasa, ogrctmene ve damsmana acilmada anlamli bir etkisi bulunmamistir.

37

3. Ailede tek cocuk olan ogrencilerin toplam kendini acma diizeyi, kardes sayisi
"1-3" ile "4 ve iistu" olan ogrencilere gore daha yiiksek oldugu bulunmustur.
Ancak degum sirasmm, ogrencilerin kendini kabul ve kendini acma diizeyine
etkisi goriilmemistir.
4. Ogrcncilerin anne ve babalannm ogrenim duzeyi yiikseldikce, akademik
basan duzeyi arttikca, kendini kabul

ve kendini acma diizeyleri de

yi.ikselmektedir.
5. Ogrencilerin kendini kabul diizeyi ile kendini acma diizeyi arasmda yi.iksek
bir iliski bulunmustur.
Giiltekin

(2000),ara~tlrmasmda

lise

davramslanm.cinsiyet ve kimlik gelisim

ogrencilerinin

kendini

acma

diizeyleri acismdan incelemistir.

Sonuclar asagidaki gibidir;
1. Kizlar kendilerini erkeklerden daha 90k acmaktadir.

2. Kiz anneye,aym cins yakm arkadasa ve psikolojik damsmana erkeklerden
daha 90k a91lmaktadular.Babaya,ogretmene ve karsi cins yakm arkadasa
acilma

diizeyi

bakimmdan

cinsiyetler

arasmda

anlamh

bir

fark

bulunmarmstir.
3. Genel olarak lise ogrencilerinin en fazla acildiklan bireyler, aym cins yakm
arkadas ve anne;en az acildiklan bireyler ise sirasiyla ogretmen ve psikolojik
damsman olmustur.

4. Genel olarak lise ogrencilerinin en fazla acildiklan konular, "zevk ve ilgiler",
"diisiince ve goriisler't.en az acildiklan konu ise "cinsellik" olmustur.
5. Basanh

kimlik

statusiindeki

lise

ogrencilerinin

kendini

acma

duzeyleri.kargasah kimlik statiistindeki lise ogrencilerin kendini acma
diizeylerinden daha yuksektir.Diger kimlik statiileri arasmda anlamh bir fark
bulunmarmstir.

38

BOLUM III

YONTEM

Bu

bolumde

arastirmamn

evren

ve

orneklemi.veri

toplama

araclan.uygulamanm nasil yiiriitiildugii ve verilerin toplanmasi ve cozilmlenmesinde
kullamlan istatistiksel yontemler hakkmda bilgi verilmektedir.

EVREN VE ORNEKLEM

Arastirma evrenini 2004-2005 ogretim yilmda Lefkosa merkezinde bulunan
ve KKTC Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanligi 'na bagh devlet liselerinde ogrenim goren
lise birinci,ikinci ve ucuncu simf ogrencileri olusturmaktadir.
Arastmnanm orneklemini ise Lefkosa Turk Lisesi,20 Temmuz Fen
Lisesi,Sedat · Simavi Endi.istri Meslek Lisesi ve Anadolu Giizel Sanatlar Lisesi 'nin
1.,2. ve 3. simflanndan tesadi.ifi orneklem yontemine gore secilen 208 kiz ve 196
erkek olmak uzere toplam 404 ogrenci olusturmaktadir.Omekleme alman
ogrencilerin

okullara.simflara

ve

cinsiyetlere

gore

dagihrm

Tablo

2'de

verilmistir.du-l ogrenci ile orneklcm evrenin yaklasik % 1 O'unu temsil etmektedir.
Arastirmaya dahil olan ogrenci sayisi baslangrcta 512 idi. Ancak arastirmada
kullamlan olcek ve formdan birini ya da her ikisini eksik veya yanhs dolduran
ogrenciler; anne-babasmdan biri veya her ikisi oli.i olanlar ile anne-babalanndan biri
veya her ikisi iivey olan 6grenciler;par9alanm1~aile cocuklan ve de hayatmm cogunu
KKTC veya TC dismda geciren ogrenciler olmak iizere toplam 108 ogrenci omeklem
d1~1 birakilrmstir.
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Tablo 2
Omeklemdeki Ogrencilerin Okul.Smif ve Cinsiyetleri

Lefkosa

20Temmuz

Sedat Simavi

Anadolu

Turk Lisesi

Fen Lisesi

E.M.L.

G.S. L.

Top lam

Okullar

Simflar

K1z

Er.

K1z

Er.

K1z

Er.

K1z

Er.

Klz

Er.

Top.

1

33

27

25

20

4

12

8

6

70

65

135

2

34

24

24

15

3

30

6

3

67

72

139

3

36

25

23

11

6

20

6

3

71

59

130

Top lam

103

76

72

46

13

62

20

12

208

196

404

VERi TOPLAMA ARAC::LARI

Arastirma icin gerekli verilerin toplanmasmda Kendini Acma Envanteri ve
Kisisel Bilgi Formu kullamlmistir.

I. KENDiNi AC::MA ENV ANTERi :

Arastirrnada

ogrencilerin

kendini acma dilzeyleri,Sel9uk(l 988) tarafmdan

gelistirilen "Kendini Acma Envanteri"kullamlarak
tarafmdan gelistirilen "Self-Disclosure

olculmustur.

Questionnaire"

Envanter Jourard

ile bu envanterin Baymur

( 1971) tarafmdan dilimize uyarlanrms halinden ve Flanders 'in gelistirdigi "Inventory
of Self Diselasure" olceklerinden faydalamlarak hazrrlanrmsur.Bnvanter.dusunce
gorusler, aile,okul, cinsellik, kisilik.zevk ve ilgiler konulannda

ve

8'er madde olmak
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iizere

toplam

48

maddeden

olusmaktadir.Aynca

acilman

bireyler

anne,baba,aym cins yakm arkadas.karsi cins yakm arkadas.ogretmen

olarak

ve psikolojik

damsman almmistir. Envanter Ek 1 de verilmistir.

Kendini Acma Envanteri'nin Puanlanmasi :

Kendini Acma Envanteri,48 maddeden her birine "O", "l" ya da "2"
sayilannm ilgili bosluga yazilmasiyla cevaplanmaktadir.KW envanterdeki bir konu
(acihnan konu), hakkmda kendi duygu ve diisiincelerini karsismdaki bireyeracilman
bireye) rahathkla anlatabiliyorsa cevap kagidma "2",eger rahathkla anlatamiyor ve
yuzeysel olarak gecistiriyorsa "l",fakat hie konusmuyorsa "O" rakamim yazmaktadir.
Kendini Acma Envanteri "toplam", "konulara" ve "bireylere acilma" olmak iizere uc
tiirlii puan vermektedir:
1.Bireylere Actlma Puam : Kendini acma envanterinde acilman birey sayisi 6

oldugundan.deneklerin 6 adet "birey acilma puam" olmaktadir. Acilman belirli bir
bireye iliskin acilma puam en az "O" en fazla "96"d1r.Denegin,bireylere acilma puam
sutunlardaki sayilann toplanmasiyla elde edilmektedir.
2.Konu Acilma Puarn : Kendini acma envanterinde acilman konu sayisi da 6

oldugundan,deneklerin 6 tane de "konu acilma puam=olmaktadir.Aynca her bir konu
ile ilgili 8 'er madde bulunmaktadtr.Envanterdeki 1-8.maddeler "dusunce ve
gorusler" konusuyla, 9-16. maddeler "okul" konusuyla, 17-24. maddeler "aile"
konusuyla, 25-32. maddeler "cinsellik" konusuyla, 33-40. maddeler

"kisilik"

konusuyla, 41-48.maddeler ise "zevk ve ilgiler"konusuyla ilgilidir.Acthnan her bir
konuda en az O,en fazla 96 puan almabilir.Deneklerin acilman konu puanlan,her bir
konuya ait satirlann toplanmasiyla elde edilmektedir.
3.Kendini Acma Toplam Puan :Toplam puan;6 adet birey acilma puanlanmn veya

6 adet konu acilma puanlannm toplanmasiyla elde edilir. Kendini acma
envanterinden en az 0, en fazla 576 toplam puan almabilmektedir.Puanlann yiiksek
olmasi yuksek duzeyde kendini acmayi.puanlann diisiik olmasi ise dusuk diizeyde
kendini acmayi ifade etmektedir.
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Kendini Acma Envanteri'nin Ge1yerligi :

Selcuk

(1988),geli~tirdigi

uygunluk ve istatistiksel

bu envanterin

gecerlik

bir yaklasim izlemistir.Mantiki

cahsmasmda

mantiga

gecerlikle ilgili olarak

uzman goriisiine basvurulmus, psikoloji dalmda doktora yapan veya yapmakta olan
ve kendini

acma konusunda

maddelerin

secirmne

olmustur.Kapsam

bilgilendirilmis

goruniis

gecerligine

ve

kapsam

10 uzman

envanteri

gecerligi

bakimmdan

olusturacak
yardimci

iliskin olarak Turk iiniversite ogrencileriyle

ilgili

problem tarama turii arastirmalardan da faydalamlrmstir.
Kendini Acma Envanteri 'nin gelistirilmesi amaciyla ilk olarak olusturulan
120 madde uzmanlar tarafmdan degerlendirilmis ve iclerinden amaca hizmet eden 60
madde

secilmistir.Secilen

Universitesi.Egitim

60

maddeden

Fakiiltesi'nin

ogrenciye uygulanrmstir.Bu

muhtelif

uygulamalar

olusan

deneme

bolumlerindc

formu

ogrenim

sirasmda ogrencilerden

olmayan maddelere isaret koymalan istenmistir.Ogrcncilerin

Selcuk

goren

220

acik ve anlasihr

% 15 ve daha fazlasmm

isaret koydugu 7 madde ve acilma alanlanndaki madde sayilanm esitlemek icinde 5
madde, arastmci tarafmdan deneme formundan cikartilrmsttr.
Gecerlik cahsmasmm ikinci asamasinda yeni gelistirilen envanterin benzer
olcekler gecerligi arastmlrmstir.Bu

amacla Baymur (1971) tarafmdan uyarlanan

"Kendini Anlatma Envanteri" ile "Kendini Acma Envanteri" beraber uygulanrms ve
iki olcekten elde edilen puanlar arasmda benzer olcekler katsayisi .68 cikrmstir.
Bu konuda, kendini acma envanterini Tiirkiye'de

ilk kez lise ogrencileri

iizerinde uygulayan

Cakir (1994) da bir gecerlik cahsmasi

yapmistrr.Voltan'rn

uyarladigi

Atilganhk

ahndigi

"Rathus

Envanteri"

nin 619iit olarak

uygulama

sonucunda benzer olcekler katsayisi .43 bulunmustur.
Arastirmacilar

benzer

olcekler

gecerligi

cahsmalannda

kullandiklan

olceklerin (Kendini Anlatma Envanteri ve Rathus Atilganhk Envanteri) kendini acma
envanterine benzer oldugunu fakat,madde sayilannm.iceriklerinin
bicimlerinin farkh olmasmm
goriisiindedir.

ve de puanlama

gecerlik diizeyinin daha yiiksek olmasmi engelledigi
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Kendini Acma Envanteri'nin Oiivenirlig! :
Giivenirlik cahsmasinda ise testin arahkh tekran yontemi kullarulnustir.Bu
amacla envanter
Ogretmenligi

Selcuk Universitesi.Egitim

bolumlerinin

cesitli

Fakiiltesi,

simflannda

21-24

Matematik
gun

ve Almanca

arahklarla

iki kez

uygulanrrnstir.Iki uygulama arasmdaki korelasyon katsayilan .79 ve .91 olmak iizere
ortalama giivenirlik katsayisi .84 olarak oldukca yiiksek bir deger bulunmustur.
Cakir ( 1994 ), envanterin
yaptigi giivenirlik cahsmasmda

lise ogrencilerine

donuk uygulamasi

sirasmda

ise, envanteri 4 hafta arayla lise 1.,2. ve 3. smif

ogrencilerinden olusan bir gruba iki kez uygulamis ve sonucunda .82 gibi yiiksek bir

korelasyon bulmustur.
Benzer bir arastirmada Y ilmaz ( 1998), kendini acma envanterini 21 gun
arayla lisel. smif ogrencilerinden olusan bir gruba iki kez uygularms ve sonucunda
. 78 'lik gibi gii9lii bir korelasyon hesaplarmsur.

~

II. KiSiSEL BiLGi FORMU :

Arastirmanm
arastirmaci

bagimsiz

tarafmdan

degiskenleri

hazirlanan

kisisel

verilmi$tir:Cinsiyet,s1mf,okul,akademik

hakkmda
bilgi

bilgi toplamak

formunda

amaci ile

$U degiskenlere

basan diizeyi,sosyal

faaliyetlere

yer

katihm,

anne ve babalannm ogrenim diizeyi, kardes sayisi, yasantilanmn cogunu gecirdikleri
ulke ve

yerlesim birimi,ailenin

ayhk gelir diizeyi,anne-babanm

hayatta

olup

olmadrgi ve anne-babanm iivey olup olmadigi.Form ornegi Ek 2'de verilmistir.

VERiLERiN TOPLANMASI

Verilerin

toplanmasi

Bakanligi 'ndan.orneklemi

once

Milli

Egitim

ve

Kiiltiir

olusturan liselerde uygulama yapmak icin gerekli izinler

ahnrmsnr.Okullara

gidilerek

belirlenmesi

on

icin

amaciyla

uygulamalann

goriismeler

ilgili

yapilacagi
okullann

giin.saat
rehber

yap1lm1$tlr.Omeklemi olusturan liselerin rehber ogretmenleri

ve

simflann

ogretmenleriyle

yardnmyla

secilen
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simflardaki ogrencilere uygulama ile ilgili bilgi verilmistir.Bu arastirmanm bilimsel
bir tez

oldugu.hem

arastirma

sonuclannm

saghkh

olabilmesi

icin hem

de

kendilerinden almacak icten cevaplann lise gencliginin sorunlannm coziilmesine 1$Ik
tutacagi

belirtilmistir.Aynca

ogrencilere

envanterin

nasil

cevaplanacagi

ornek

esliginde aynntih bir sekilde anlatilrmstir.
Ogrencilerden
Envanteri 'ni

once

cevaplamalan

Kisisel

Bilgi

Formu'nun

istenmistir.Bu

ogrencilerin ad ve soyadi yazmalanna

iki

olcek

sonrada
bir

Kendini

arada

Acma

verildiginden

gerek kalmarmstir.Uygulama

ortalama 40

dakika siirmustiir.

VERiLERiN <;OZUMLENMESi

Arastirmada kullamlan form ve ol9egin cevaplanmasma toplam 512 ogrenci
katilrmstir.Ancak

arastirma

sonucu

elde

edilen

verilerin

degerlendirilmesine

gecilmeden once, arastirmada kullamlan olcek ve formdan birini ya da her ikisini
eksik veya yanhs dolduran ogrenciler; anne-babasmdan biri veya her ikisi olii olanlar
ile anne-babalanndan

biri veya her ikisi iivey olan ogrenciler;par9alanm1$

aile

cocuklan ve de hayatmm cogunu KKTC veya TC dismda geciren ogrenciler olmak
uzere toplam 108 ogrenci omeklem d1$1 birakilmisnr.
Dolayisiyla verilerin analizi;bu ayiklama isleminden sonra kalan 404 ogrenci
iizerinden yapilrmstir.
Arastirmanin

bagimsiz

degi$kenleri;cinsiyet,sm1f,akademik

basan diizeyi,

okul turu.sosyal faaliyetlere katihm, anne ve babamn ogrenim duzeyi, kardes sayisi,
yasanttlanmn

cogunu gecirdikleri iilke, yasantilanmn

cogunu gecirdikleri yerlesim

birimi ve ailenin ayhk gelir duzeyi olarak belirlenmistrr.Bagimlr

degisken

ise

(SPSS)

ile

"Kendini Aetna" davramsidir.
Olcek

sonuclan

degerlendirilmi$tir.
gore.bagtmsiz

Sosyal

Arastirma

Bilimler

icin Bilgisayar

denencelerinin

iki grubun ortalamalan

Prograrm

testinde,denencelerin

arasmdaki

icerigine

farkm onem kontrolu

icin t

testi;gruplar arasmdaki farkm onem kontrolii icin varyans analizi F testi ve ortaya
cikan

farkm

hangi

gruptan

kaynaklandigim

bulmak

icin

de

Scheffe

testi
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kullamlrmstir. En az ve en cok acihnan bireylerin ve konulann belirlenmesinde
aritmetik ortalama kullamlrmstir.
Arastirma istatistiklerinde hata payi olarak 0,05 dikkate almrmstir.

ise
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BOLUM

IV

BULGULAR

Bu bolumde,

denencelerle

ilgili bulgulara

yer verilmistir.

Bulgular

birinci

boliimde yer alan denence sirasina gore tablolar halinde sunulmustur.

Denence

1.0 : K1z ve erkek lise 6grencilerinin,kendini

arasmda,anlamh
Kendini

bir fark vardir.

acma duzeyinin

yonelik olan bu denence;
Denence

acma puan ortalamalan

cinsiyet

degiskenine

gore farkhlastigi

ongorusune

3 temel ve 12 alt denence halinde tek tek smannustir.

1.1 : K1z ogrencilerin,

kendini

acma "toplam puan" ortalamasi.erkek

6grencilerinkinden anlamh diizeyde yiiksektir.
K1z ve erkek 6grencilerin, kendini acma toplam puan ortalamalan arasmdaki
farkm onem kontrolu icin yapilan istatistiksel islemler ve t-testi sonuclan Tab lo 3 'de
verilmistir:
Tablo 3
K1z ve Erkek Ogrcncilerin Kendini Acma Toplam Puan Ortalamalannm
Karsilastmlmasina Iliskin istatistik Sonuclan ve Anlamhhk Duzeyi
lstatistikler

n

X

ss

208

312,02

105,21

Anlamhhk
t

Duzeyi

Cinsiyet

K1z

Anlamh
3,89
Erkek

196

270,23

110,07

p < 0,05
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Tabla 3 'de goruldugii iizere, kiz ogrencilerin kendini acma tap lam puan
ortalamasi 312,02; erkek ogrencilerin ise 270,23 'tiir. Uygulanan t-testi sonucunda kiz
ogrencilerin

kendini acma toplam puan ortalamasimn,

erkek ogrencilerinkinden

anlamh duzeyde yiiksek oldugu ortaya crkrmstir (p<0.05).
Boylece kiz ogrencilerin, kendilerini erkek ogrencilerden daha cok actiklan
denencesi ( denence 1.1) desteklenmis olmaktadir.

Denence 1.2 : K1z ve erkek ogrencilerin, "acildiklan bireylere" iliskin puan
ortalamalan arasmda, anlamh diizeyde bir fark vardir.
Denence 1.2.1 : K1z ogrencilerin, annelerine acilma puan ortalamasi, erkek
ogrencilerinkinden anlamh diizeyde yiiksektir.
K1z ve erkek ogrencilerin,

annelerine acilma puan ortalamalan

arasmdaki

farkm onem kontrolii icin yapilan istatistiksel islemler ve t-testi sonuclan Tabla 4'te
verilmistir:
Tabla 4
K1z ve Erkek Ogrencilerin Anneye Acilma Puan Ortalamalannm Kar~1la~tmlmasma
Iliskin istatistik Sonuclan ve Anlamhhk Diizeyi

istatistikler

n

X

ss

208

68,44

20,42

Anlamhhk
t

Duzeyi

Cinsiyet

K1z

Anlamh
5,64
Erkek

196

56,91

20,59

p < 0,05
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Tabla

4'de goriildilgil iizere, kiz ogrencilerin

annelerine

acilma

puan

ortalamasi 68,44;erkek ogrencilerin ise 56,91 'dir.Aynca uygulanan t-testi sonucunda
kiz ogrencilerin

annelerine acilma puan ortalamasmm,

erkek ogrencilerinkinden

anlamh diizeyde yiiksek oldugu ortaya cikrmsur (p<0.05).
Boylece

kiz

ogrencilerin

annelerine

erkeklerden

daha

cok

acildiklan

denencesi ( denence 1.2.1) desteklenmis olmaktadir.
Denence

1.2.2 : Cinsiyetler

arasmda,babaya

acilma

puan

ortalamalan

acismdan, anlamh bir fark yoktur,

K1z ve erkek ogrencilerin, babaya acilma puan ortalamalan arasmdaki farkm
onem kontrolii icin yapilan istatistiksel islemler ve t-testi

sonuclan Tabla 5'de

verilmistir:
Tabla 5

K1z ve Erkek Ogrencilerin Babaya Acilma Puan Ortalamalannm Karsilastmlmasma
Iliskin Istatistik Sonuclan ve Anlamhhk Duzeyi

Istatistikler

n

X

ss

208

53,51

21,39

Anlamhhk
t

Duzeyi

Cinsiyet

K1z

Anlamsiz
0,09

Tabla

22,66

53,30

196

Erkek

5'de goriildilgil iizere, kiz ogrencilerin

ortalamasi

53,51 ;erkek

sonucunda

kiz

ogrencilerin

ogrencilerin

p > 0,05

ise

babalanna

53,30'dur.
acilma

babalanna
Aynca

puan

acilma

puan

uygulanan

t-testi

ortalamasirun,

erkek

ogrencilerinkinden anlamh diizeyde farkh olmadigi ortaya cikrmstir (p>0.05).
Boylece

babaya

acilma

diizeyinde,

denencesi (denence 1.2.2) desteklenmistir,

cinsiyetler

arasi bir fark olmadigi
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Denence 1.2.3 : K1z ogrencilerin, aym cins yakm arkadaslanna acilma puan
ortalamasi.erkek ogrencilerinkinden anlamh diizeyde yiiksektir.

K1z ve erkek ogrencilerin,

aym cins yakm arkadaslanria

acilma puan

ortalamalan arasmdaki farkm onem kontrolii icin yapilan istatistiksel islemler ve ttesti sonuclan Tablo 6'da verilmistir:

Tablo 6

K1z ve Erkek Ogrencilerin Aym Cins Y akm Arkadasa Acilma Puan Ortalamalannm
Karsilastmlmasma

Iliskin Istatistik Sonuclan ve Anlamhhk Duzeyi

istatistikler

n

X

ss

208

72,79

17,13

Anlamhhk
t

Duzeyi

Cinsiyet

K1z

Anlamli
4,71
Erkek

196

63,81

p < 0,05

20,85

Tablo 6'da goruldugu uzere, kiz ogrencilerin aym cins yakm arkadaslanna
acilma puan ortalamasi 72,79;erkek ogrencilerin ise 63,81 'dir.Aynca uygulanan ttesti sonucunda

kiz ogrencilerin

aym cins yakm

ortalamasmm, erkek ogrencilerinkinden

arkadaslanna

acilma

puan

anlamh duzeyde yiiksek oldugu da ortaya

cikrmstir (p<0.05).
Boylece kiz ogrencilerin aym cins yakm arkadaslanna erkeklerden daha 90k
acildiklan denencesi (denence 1.2.3) desteklenmis olmaktadir.
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Denence 1.2.4 : Cinsiyetler arasinda.karsi cins yakm arkadasa acilma puan
ortalamalan

acismdan.anlarnh bir fark yoktur.

K1c ee: c'r.Kc'.K c?&"'c'.-?ci)<?a.-r,

£&>?.f'?

.:=-,-i-P.F J-'.P.Jr,,» .P..r.-lr.P.d.P,.d..a.,;,».P

.Pp.,J__w-9 p..u.9_o

ortalamalan arasmdaki farkm onem kontrolu icin yapilan istatistiksel islemler ve ttesti sonuclan Tablo 7'de verilmistir :
.•.

~ ~...
·•

Tabla 7

K1z ve Erkek Ogrencilcrin Karst Cins Yakm Arkadasa Acilma Puan
Ortalamalannm

Karsilastmlmasma

Iliskin istatistik Sonuclan ve Anlamhhk Diizeyi

istatistikler

n

X

ss

208

52,81

24,87

Anlamhhk
t

Duzeyi

Cinsiyet

K1z

Anlamsiz
0,64
Erkek

196

50,25

p > 0,05

49,81

Tablo 7'de gortildugu iizere, kiz ogrencilerin karsi cins yakm arkadaslanna
acilma puan ortalamasi 52,8l;erkek ogrencilerin ise 50,25'tir.Ancak uygulanan t-testi
sonucunda kiz ogrencilerin karsi cins yakm arkadaslanna acilma puan ortalamasmm,
erkek ogrencilerinkinden anlamh diizeyde farkh olmadigi ortaya cikrmstrr (p>0.05).
Boylece karsi cins yakm arkadasa acilma duzeyinde, cinsiyetler arasi bir fark
olmadigi denencesi (denence 1.2.4) desteklenmistir.
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Denence 1.2.5 : K1z ogrencilerin ogretmene acilma puan ortalamasi.erkek
ogrencilerinkinden anlamh diizeyde yiiksektir.

K1z ve erkek ogrencilerin ogretmene acilma puan ortalamalan
farkm, onem kontrolii icin yapilan istatistiksel islemler ve t-testi

arasmdaki

sonuclan Tablo

8 'de verilmistir :

Tablo 8

K1z ve Erkek Ogrencilerin Ogrctmene Acilma Puan Ortalamalannm
Karsilastmlmasma

Iliskin istatistik Sonuclan ve Anlamhhk Diizeyi

istatistikler
Anlamhhk

ss

X

n

t

Diizeyi

'~,.
Cinsiyet

208

K1z

30,23

23,10
Anlamsiz
1,90

196

Erkek

Tablo

25,99

p > 0,05

21,57

8'de goriildiigii iizere, kiz ogrencilerin

ortalamasi 30,23;erkek ogrencilerin ise 25,99'dur.Ancak

ogretmene

acilma puan

uygulanan t-testi sonucunda

kiz ogrencilerin ogretmene acilma puan ortalamasmm,

erkek ogrencilerinkinden

anlamh diizeyde farkh olmadigi ortaya cikrrustir (p>0.05).
Boylece

kiz

ogrencilerin

ogretmene

denencesi ( denence 1.2.5) desteklenmemistir.

erkeklerden

daha

90k acildiklan
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Denence

1.2.6 : K1z ogrencilerin,

psikolojik

darusmana

acilma

puan

ortalamasi, erkek ogrencilerinkinden anlamh duzeyde yiiksektir.
K1z ve erkek ogrencilerin, psikolojik damsmana acilma puan ortalamalan
arasmdaki farkm, onem kontrolu icin yapilan istatistiksel islemler ve t-testi sonuclan
Tablo 9'da verilmistir :

Tablo 9
K1z ve Erkek Ogrencilerin Psikolojik Damsmana Acilma Puan Ortalamalannm
Karsilastmlmasma

Iliskin Istatistik Sonuclan ve Anlamhhk Duzeyi

istatistikler

n

X

ss

208

34,30

31,87

Anlamlihk
t

Duzeyi

Cinsiyet

K1z

Anlamh
3,82
29,32

22,66

196

Erkek

p < 0,05

Tablo 9'da goriildiigii iizere, kiz ogrencilerin psikolojik damsmana acilma
puan ortalamasi 34,30;erkek

ogrencilerin

ise 22,66'd1r. Aynca uygulanan t-testi

sonucunda kiz ogrencilerin psikolojik damsmana acilma puan ortalamasmm, erkek
ogrencilerinkinden anlamh diizeyde yiiksek olduguda ortaya cikrmstir (p<0.05).
Boylece

kiz

ogrencilerin

psikolojik

damsmana

erkeklerden

acildiklan denencesi ( denence 1.2.6) desteklenmis olmaktadir.

daha

90k
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Denencel.3

: K1z ve erkek ogrencilerin "acihnan konulara" iliskin puan

ortalamalan

arasmda,anlamh diizeyde bir fark vardir,

Denence 1.3. l.Kiz ogrencilerin,dil~ilnce ve gorusler konusunda acilma puan
ortalamasi, erkek ogrencilerinkinden anlamh duzeyde yilksektir.
K1z ve erkek ogrencilerin,

dusiince ve gorusler konusunda,

acilma puan

ortalamalan arasmdaki farkm onem kontrolii icin yapilan istatistiksel islemler ve ttesti sonuclan Tab lo 10' da verilmistir:

Tablo 10
K1z ve Erkek Ogrcncilerin Diisiince ve Goriisler Konusunda Acilma Puan
Ortalamalanmn Karsilastmlmasma

Iliskin Istatistik Sonuclan ve Anlamhhk Duzeyi

istatistikler

n

X

ss

208

55,66

19,58

Anlamhhk
t

Diizeyi

Cinsiyet

K1z

Anlamh
4,63
196

Erkek

46,43

p < 0,05

20,43

Tablo lO'da gorilldilgil uzere, kiz ogrencilerin diisunce ve goriisler konusunda
acilma puan ortalamasi 55,66;erkek ogrencilerin ise 46,43 'tilr.Aynca uygulanan ttesti sonucunda

kiz ogrencilerin

diisiince ve goriisler konusunda

ortalamasmm, erkek ogrencilerinkinden

acilma puan

anlamh duzeyde yiiksek oldugu da ortaya

cikrmstir (p<0.05).
Boylece kiz ogrencilerin dusunce ve goriisler konusunda erkeklerden daha
90k acildiklan denencesi ( denence 1.3.1) desteklenmis olmaktadir.
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Denencel .3.2.Klz 6grencilerin,okul konusunda acilma puan ortalamasi, erkek
6grencilerinkinden anlamli diizeyde yiiksektir.
K1z ve erkek 6grencilerin,

okul konusunda

acilma

puan

ortalarnalan

arasmdaki farkm onem kontrolu icin yapilan istatistiksel islemler ve t-testi sonuclan
Tablo 11 'de verilmistir:

Tablo 11
K1z ve Erkek Ogrcncilerin Okul Konusunda Acilma Puan Ortalarnalannm
Kar~ila~tmlrnasma Iliskin istatistik Sonuclan ve Anlamhhk Diizeyi

istatistikler

n

X

ss

208

64,68

18,25

Anlamhhk
t

Duzeyi

Cinsiyet

K1z

Anlamh
5,02
Erkek

196

55,19

p < 0,05

19,61

Tablo 11 'de goruldiigi! iizere, kiz 6grencilerin okul konusunda acilma puan
ortalamasi 64,68;erkek 6grencilerin ise 55,19'dur.Aynca

uygulanan t-testi sonucunda

kiz 6grencilerin okul konusunda acilma puan ortalarnasmm, erkek 6grencilerinkinden
anlamh diizeyde yiiksek oldugu da ortaya cikrmstrr (p<0.05).
Boylece kiz 6grencilerin okul konusunda erkeklerden daha 90k acildiklan
denencesi ( denence 1.3 .2) desteklenmis olmaktadir.
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Denencel .3.3.Kiz ogrencilerin,aile konusunda acilma puan ortalamasi, erkek
ogrencilerinkinden anlamh diizeyde yiiksektir.
K1z ve erkek ogrencilerin, aile konusunda acilma puan ortalamalan arasmdaki
farkm onem kontrolii icin yapilan istatistiksel islemler ve t-testi

sonuclan Tablo

12 'de verilmistir:

Tablo 12
K1z ve Erkek Ogrencilerin Aile Konusunda Acilma Puan Ortalamalannm
Kar~1la~tmlmasma Iliskin istatistik Sonuclan ve Anlamhhk Duzeyi

istatistikler

n

X

ss

208

48,34

19,57

Anlamhhk
t

Diizeyi

Cinsiyet

K1z

Anlamh
3,57
Erkek

196

40,92

p < 0,05

21,95

Tabla 12'de goriildiigii uzere, kiz ogrencilerin aile konusunda acilma puan
ortalamasi 48,34;erkek ogrencilerin ise 40,92'dir.Aynca

uygulanan t-testi sonucunda

kiz ogrencilerin aile konusunda acilma puan ortalamasmm, erkek ogrencilerinkinden
anlamh diizeyde yiiksek oldugu da ortaya cikrrustir (p<0.05).
Boylece kiz ogrencilerin aile konusunda erkeklerden daha 90k acildiklan
denencesi (denence 1.3.3) desteklenmis olmaktadir.
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Denencel .3.4.Cinsiyetler arasmda,cinsel konularda acilma puan ortalamalan
acismdan.anlamh bir fark yoktur.
K1z ve erkek ogrencilerin,

cinsel konularda

acilma

puan ortalamalan

arasmdaki farkm onem kontrolii icin yapilan istatistiksel islemler ve t-testi sonuclan
Tab lo 13 'de verilmistir:

Tablo 13
K1z ve Erkek Ogrencileriu Cinsel Konularda Acilma Puan Ortalamalanmn
Karsilastmlmasina

Iliskin istatistik Sonuclan ve Anlamhhk Diizeyi

istatistikler
Anlamhhk

n

X

ss

208

38,38

18,94

t

Diizeyi

Cinsiyet

K1z

Anlamsiz
1,06
Erkek

196

36,31

p > 0,05

20,03

Tablo 13'de goriildiigii iizere, kiz ogrencilerin cinsel konularda acilma puan
ortalamasi 38,38;erkek ogrencilerin ise 36,31 'dir.Ancak uygulanan t-testi sonucunda
kiz

ogrencilerin

cinsel

konularda

acilma

puan

ortalamasmm,

erkek

ogrencilerinkinden anlamh duzeyde farki olmadigi da ortaya cikrmstir (p>0.05).
Boylece cinsel konularda acilma duzeyinde.cinsiyetler
denencesi (denence 1.3.4) desteklenmistir.

arasi bir fark olmadigi
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Denencel .3.5.Kiz ogrencilerin,ki~ilik

konusunda

acilma puan ortalamasi,

erkek ogrencilerinkinden anlamh duzeyde yiiksektir,
K1z ve erkek ogrencilerin,

kisilik konusunda

acilma puan ortalamalan

arasmdaki farkm onem kontrolu icin yapilan istatistiksel islemler ve t-testi sonuclan
Tablo 14'de verilmistir:

Tablo 14
K1z ve Erkek Ogrencilcrin Kisilik Konusunda Acilma Puan Ortalamalanmn
Karsilastmlmasma

Iliskin Istatistik Sonuclan ve Anlamhhk Duzeyi

Istati stikler

n

X

ss

208

43,78

20,12

Anlamhhk
t

Duzeyi

Cinsiyet

K1z

Anlamh
2,75
Erkek

196

37,96

p < 0,05

22,25

Tablo 14'de goruldiigu uzere, kiz ogrencilerin kisilik konusunda acilma puan
ortalamasi 43,78;erkek ogrencilerin ise 37,96'd1r.Aynca uygulanan t-testi sonucunda
kiz

ogrencilerin

kisilik

konusunda

acilma

puan

ortalamasmm,

erkek

ogrencilerinkinden anlamh diizeyde yiiksek oldugu da ortaya crkrrustir (p<0.05).
Boylece kiz ogrencilerin kisilik konusunda erkeklerden daha 90k acildiklan
denencesi ( denence 1.3 .5) desteklenmis olmaktadir.
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Denence l.Lo.Kiz

ogrencilerin,zevk

ve ilgiler

konusunda

acilma

puan

ortalamasi erkek ogrencilerinkinden anlamli duzeyde yiiksektir.
K1z ve erkek ogrencilerin, zevk ve ilgiler konusunda acilma puan ortalamalan
arasmdaki farkm onem kontrolii icin yapilan istatistiksel islemler ve t-testi sonuclan
Tab lo 15 'de verilmistir:

Tablo 15
K1z ve Erkek Ogrencilerin Zevk ve Ilgiler Konusunda Acilma Puan Ortalamalannm
Karsilastmlmasma

Iliskin Istatistik Sonuclan ve Anlamlihk Duzeyi

istatistikl er

n

X

ss

208

62,75

22,24

Anlamhhk
t

Diizeyi

Cinsiyet

K1z

Anlamh
3,94
Erkek

22,26

54,00

196

p < 0,05

Tab lo 15 'de goruldugu iizere, kiz ogrencilerin zevk ve ilgiler konusunda
acilma puan ortalamasi 62,75;erkek ogrencilerin ise 54'diir. Aynca uygulanan t-testi
sonucunda kiz ogrencilerin zevk ve ilgiler konusunda acilma puan ortalamasmm,
erkek ogrencilerinkinden

anlamh

duzeyde

yiiksek oldugu da ortaya cikmisnr

(p<0.05).
Boylece kiz ogrencilerin zevk ve ilgiler

konusunda erkeklerden daha 90k

acildiklan denencesi ( denence 1.3 .6) desteklenmis olmaktadir.
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Denence 2 : Lise 1,lise 2 ve lise 3.smif ogrencilerinin,kendini

acma toplam

puan ortalamalan arasmda,anlamh duzeyde bir fark vardir.
Bu denence

kendini

acma diizeyinin

simf seviyesine

gore farkhlastigi

ongonisiine yonelik olarak smanrmsnr.
Smiflann

kendini acma toplam puan ortalamalan

arasmdaki

istatistiksel

islemlerin sonuclan Tablo 16'da verilmistir:

Tablo 16
Lise 1,2 ve 3. Simf Ogrencilerinin Kendini Acma Toplam Puan Ortalamalannm
Karsilastmlmasma

Iliskin Istatistik Sonuclan ve Anlamhhk Diizeyi

istatistikler

n

X

ss

1

135

274,56

97,48

2

139

278,63

111,83

3

130

323,62

112,57

Smif

Tablo 16 'da goriildiigii iizere, iiciincii smif ogrencilerinin kendini acma
toplam puan ortalamasi birinci ve ikinci snnf ogrencilerinkinden daha yuksektir.
Aynca lise ikinci smif ogrencilerinin de kendini acma toplam puan ortalamasmda
lise birinci smif ogrencilerinden onde oldugu goriilmektedir.
Simflan farkh ogrencilerin, kendini acma toplam puan ortalamalan arasmdaki
farkm onern kontrolu icin yapilan, F-testi sonuclan Tablo 17'de verilmistir :
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Tablo 17

1,2 ve 3. Srmf Ogrencilerinin Kendini Acma Toplam Puanlannm
Karsilastmlmasma

Iliskin F-Testi Sonuclan

istatistikler
Anlamlihk
KT

Sd

F

KO

Duzeyi

Kaynak
'

Gruplararasi

2

195894,1

97947,04

Anlamli
Gruplarici

4634474

401

Top lam

4830368

403

8,47

11557,29

p < 0,05

Tablo 16 ve 17'de gorulecegi iizere.analiz sonuclan, kendini acma toplam
puan

ortalamalan

arasmda

smiflar

bakimmdan

anlamh

bir

fark

oldugunu

gostermektedir. (F = 8,4 7 ; p < 0.05) Baska bir deyisle.simf seviyesinin kendini acma
duzeyinde etkili oldugu gorulmektedir.

Simflann kendini acma toplam puan ortalamalan
gruptan kaynaklandigim
18 'de verilmistir:

arasmdaki farkm, hangi

bulmak icin uygulanan Scheffe testi sonuclan ise Tablo
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Tablo 18

1,2 ve 3. Simf Ogrencilerinin Kendini Aetna Toplam Puanlanmn
Karsilastmlmasina

Iliskin Scheffe Testi Sonuclan

Lise 3

Lise 2

Lise 1

SINIFLAR

-49,068(*)
p = 0,001

Lise 1

-44,990(*)
p = 0,003

Lise 2

Lise 3

49,068(*)

44,990(*)

p = 0,001

p = 0,003

Smiflar arasi farkm hangi gruplar arasmda oldugunu bulmak amaciyla yapilan
Scheffe testinin sonuclanna

gore ise (Tablo 18 ) ,lise iiciincii simf (X=323,62)

ogrencilerinin kendini acma duzeylerinin; lise birinci (X=274,56) ve lise ikinci smif
(X=278,63) ogrencilerinkinden anlamh olcude yiiksek oldugu gorulmustiir (p<0.05).
Boylece kendini acma diizeyinin simf seviyesine gore farkhlastigi denencesi
( denence 2) desteklenmistir.

Denence 3 : Akademik basan duzeyi yuksek olan lise ogrencilerinin, kendini
acma toplam

puan ortalamas1,akademik

ogrencilerinkinden,anlamh
Bu denence kendini

basan

duzeyi diisiik olan lise

duzeyde yuksektir.

acma diizeyinin

akademik

basan

seviyesine

gore

farkhlastigi ongoriisiine yonelik olarak smannustir.
Akademik

basan

diizeyi farkh ogrencilerin,

kendini acma toplam puan

ortalamalan arasmdaki, istatistiksel islemlerin sonuclan Tab lo 19' da verilmistir:
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Tablo 19

Akademik Basan Diizeyi Yiiksek.Orta ve Dusuk OlanOgrencilerin Kendini Acma
Toplam Puan OrtalamalannmKar~1la~tmlmasma

Iliskin Istatistik Sonuclan ve

Anlamhhk Diizeyi

istatistikler

N

X

ss

Diisiik

11

301,36

75,21

Orta

279

283,02

105,97

Yiiksek

114

312, 18

118,31

Basan

Tablo

19'da

goruldugu

iizere,

akademik

basan

diizeyi

yiiksek

olan

6grencilerin kendini acma toplam puan ortalamasi; akademik basan diizeyi diisiik ve
orta olan 6grencilerinkinden daha yiiksektir.

Akademik basan diizeyi farkh 6grencilerin kendini acma toplam puanlan
arasmdaki farkm onem kontrolu icin yapilan F-testi sonuclan
verilmistir :

ise Tablo 20'de
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Tablo 20

Akademik Basan Diizeyi Yiiksek.Orta ve Dusuk Olan Ogrencilerin Kendini Aetna
Toplam Puanlannmkarsilasnnlmasma

Iliskin F-Testi Sonuclan

istatistikler
Anlamhhk
KT

Sd

KO

69833,340

2

34916,67

Gruplarici

4760535

401

11871,65

Toplam

4830368

403

F

Diizeyi

Kaynak

Gruplararasi

Anlamsiz
2,94

p > 0,05

Tablo 19 ve 20'de goriildiigii uzere akademik basan diizeyi yiiksek olan
ogrencilerin kendini acma toplam puan ortalamasi, akademik basan duzeyi diisiik ve
orta olan ogrencilerinkinden yiiksektir.Ancak uygulanan F testi sonucunda gruplar
arasmda kendini acma toplam puan ortalamasi acismdan

anlamh duzeyde fark

olmadigi ortaya cikmistir (p>0.05).
Boylece kendini acma diizeyinin, akademik basan
farkhlasngi denencesi (denence 3) desteklenmemistir.

seviyesine gore
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Denence 4 : Okul tiirii farkh lise ogrencilerinin, kendini acma toplam puan
ortalamalan arasmda,anlamh diizeyde bir fark vardir.
Bu denence kendini acma diizeyinin okul tiiriine gore farkhlasngi ongoriisiine
yonelik olarak smanrmstir.
Okullann

kendini acma toplam puan ortalamalan

arasmdaki istatistiksel

islemlerin sonuclan Tab lo 21 'de verilmistir:

Tablo 21
Okul Tiirii Farkh Olan Ogrencilerin Kendini Acma'I'oplam Puan Ortalamalannm
Karsilastmlmasma.Iliskin

istatistik Sonuclan ve Anlamhhk Duzeyi

istatistikler

N

X

ss

179

321,07

101,37

118

278,08

107,95

75

233,51

106,90

32

314,59

105,44

Okullar

Lefkosa Turk Lisesi

20 Temmuz Fen
Lisesi

S.S.End.Meslek
Lisesi
Anadolu Giizel
Sanatlar Lisesi

Tablo

21 'de goriildiigii iizere, en yiiksek kendini

acma toplam

puan

ortalamasi Lefkosa Tiirk Lisesi (X=32 l ,07) ogrencilerinin; en diisiik kendini acma
toplam

puan

aittir.Aynca

ortalamasi

ise

Sedat

Simavi

E.M.L.

(X=233,5 l) 6grencilerine

Anadolu Guzel Sanatlar Lisesi (X =314,59) ogrencilerinin de kendini
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acma toplam

puan ortalamasi

yonunden

20 Temmuz

Fen Lisesi (X=278,08)

Okullann kendini acma toplam puan ortalamalan

arasmdaki farkm onem

ogrencilerinden onde oldugu goriilmektedir.

kontrolu icin yapilan F-testi sonuclan Tablo 22'de verilmistir:

Tablo 22
Okul Tiirii Farkh Olan Ogrencilerin Kendini Acma
Toplam Puan Ortalamalannm

Karsilastmlmasma

Iliskin F-Testi Sonuclan

istatistikler
Anlamhhk
KT

Sd

KO

Gruplararasi

447062,6

3

149020,85

Gruplarici

4383306

400

10958,26

Toplam

4830368

403

F

Duzeyi

Kaynak

Anlamh
13,59

p < 0,05

Tablo 21 ve 22 'de gorulecegi uzere.analiz sonuclan, kendini acma toplam
puan ortalamalan

arasmda okullar bakimmdan anlamh bir fark oldugunu

gostermektedir. (F = 13,59 ; p < 0.05) Baska bir deyisle.okul tiirunun kendini acma
duzeyinde etkili oldugu gorulmektedir.
Okullann kendini acma toplam puan ortalamalan arasmda ortaya cikan farkm
hangi gruptan kaynaklandigim bulmak icin uygulanan Scheffe testi sonuclan ise
Tablo 23 'de verilmistir:
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Tablo 23
Okul Tiirii Farkh Olan Ogrencilerin Kendini Acma
Toplarn Puanlannm

Karsilastmlmasma

Lefkosa

20 Ternrnuz

S.S.Endiistri

Anadolu Guzel

Turk Lisesi

Fen Lisesi

Meslek Lisesi

Sanatlar Lisesi

42,988(*)

87,566(*)

p = 0,008

p = 0,000

p < 0,05

p < 0,05

Lefkosa
Turk Lisesi

20 Ternrnuz Fen
Lisesi

S.S.Endiistri
Meslek Lisesi

ili~kin Scheffe Testi Sonuclan

-42,988(*)

44,578(*)

p = 0,008

p = 0.041

p < 0,05

p < 0,05

-87,566(*)

-44,578(*)

-81,087(*)

p = 0,000

p = 0.041

p = 0,04

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

81,087(*)
Anadolu Giizel
Sanatlar Lisesi

p = 0,04
p < 0,05

Okullar arasi farkm hangi gruplar arasmda oldugunu bulrnak amaciyla
yapilan Scheffe testinin sonuclanna gore (Tablo 23 ):
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Lefkosa Turk Lisesi (X=321,07) ogrencilerinin kendini acma diizeylerinin;
20 Temmuz Fen Lisesi (X=278,08) ve Sedat Simavi E.M.L. (X=233,51)
ogrencilerinkinden anlamh olcude yuksek oldugu,
Anadolu Guzel Sanatlar Lisesi (X=314,59)

ogrencilerinin

diizeylerinin; Sedat Simavi E.M.L. (X=233,51) ogrencilerinkinden

kendini

acma

anlamh olciide

yuksek oldugu,
20 Temmuz Fen Lisesi (X=278,08) ogrencilerinin kendini acrna diizeylerinin
ise, Sedat Simavi E.M.L. (X=233,51) ogrencilerinkinden

anlamh olcude yiiksek

oldugu,goriilmektedir.

Boylece kendini acma diizeyinin okul tiiriine gore farkhlastigt

denencesi

( denence 4) desteklenmistir.

Denence 5 : Sosyal faaliyetlere katihrm olan
acma

toplam

puan

ortalamasi.sosyal

lise ogrencilerinin,

faaliyetlere

katilmu

kendini
olmayan

ogrencilerinkinden, anlamh duzeyde yuksektir.
Bu denence kendini acma diizeyinin, ogrencilerin sosyal faaliyetlere katilmu
degiskenine gore farkhlasngi ongorusiine yonelik olarak smanrmsnr.

Sosyal faaliyetlere katilan ve katilmayan ogrencilerin, kendini acma toplam
puan ortalamalan arasmdaki farkm onem kontrolu icin yapilan istatistiksel islemler
ve t-testi sonuclan Tablo 24'te verilmistir :
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Tablo 24

Sosyal Faaliyetlere Katilan ve Katilmayan Ogrencilcrinkendini
Puanlannm Karsilastmlmasma.Iliskin

Acma Toplam

Istatistik Sonuclan ve Anlamhhk Duzeyi

istatistikler

n

X

ss

180

290,03

104,51

Anlamhhk
t

Duzeyi

Katihm

Evet

Anlamsiz
-0,28
'

224

Hayir

p > 0,05

113,52

293,13

Tablo 24'de goriildiigii uzere, sosyal faaliyetlere katilan ogrencilerin kendini
acma toplam puan ortalamasi 290,03;katllmayan

ogrencilerin ise 293,13'tiir. Ancak

uygulanan t-testi sonucunda, sosyal faaliyetlere katilan 6grencilerin elde ettikleri
kendini acma toplam puan ortalamasmm katilmayan ogrencilerden anlamh diizeyde
farkh olmadigi ortaya cikrmstir (p>0.05).
Boylece sosyal faaliyetlere katilan ogrencilerin sosyal faaliyetlere kaulmayan
ogrencilerden

kendilerini

daha

90k

actiklan

denencesi

(denence

5)

desteklenmemistir.

Denence 6 : Annenin 6grenim duzeyi yiikseldikce, lise ogrencilerinin kendini
acma puan ortalamalan da yiikselmektedir.
Bu denence

kendini

acma diizeyinin

annenin

ogrenim

diizeyine

gore

farkhlastigi ongorusune yonelik olarak smanrmstir.
Annesinin ogrenim diizeyi farkh 6grencilerin, kendini acma toplam puan
ortalamalan arasmdaki istatistiksel islemlerin sonuclan Tab lo 25 'de verilmistir:

68
Tablo 25

Annesinin Ogrenim Duzeyi Farkh Olan Ogrencilerin Kendini Acma
Toplarn Puanlannm Karsilastmlmasma

Iliskin istatistik Sonuclan

istatistikler
N

X

ss

Okur-Yazar Degil

3

280,0

109,00

Okur-Yazar

11

301,73

91,89

Ilkokul

77

278,36

108,98

Ortaokul

66

288,20

115,00

Lise

213

293,02

108,44

34

318,79

113,53

Ogrenim Duz.

Yiiksek Okul Universite

Tablo 25'de goriildiigii uzere annesi yuksekokul-universite
ogrencilerin kendini acma toplarn puan ortalamasi, diger

rnezunu olan

ogrencilerinkinden

daha

yiiksektir.

Annesinin ogrenirn duzeyi farkli ogrencilerin, kendini acma toplarn puanlan
arasmdaki farkm onem kontrolii icin yapilan F-testi sonuclan
verilmistir:

ise Tablo 26'da
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Tablo 26

Annesinin Ogrenim Duzeyi Farkh Olan Ogrencilerin Kendini Acma
Toplam Puan Ortalamalanmn Karsilastmlmasina

Iliskin F-Testi Sonuclan

istatistikler
Anlamhlik
KT

Sd

F

KO

Diizeyi

\

Kaynak

r»:

Gruplararasi

41350,324

5

8270,06

Gruplarici

4789018

398

12032,70

Toplam

4830368

403

Anlamsiz
0,68

p > 0,05

Tablo 25 ve 26'da goriildiigii iizere, annesi yuksekokul-universite mezunu
olan ogrencilerin kendini acma toplam puan ortalamasi, annelerinin 6grenim diizeyi
farkh diger 6grencilerinkinden yiiksektir.Ancak uygulanan F-testi sonucunda gruplar
arasmda kendini acma toplam puan ortalamalan acismdan anlamh duzeyde bir fark
olmadigi ortaya cikrmstrr (p>0.05).
Boylece kendini acma diizeyinin, annenin 6grenim diizeyine gore farkhlastigi
denencesi ( denence 6) desteklenmemistir.
Denence 7 : Babanm 6grenim duzeyi yiikseldikce, lise 6grencilerinin kendini
acma puan ortalamalan da yukselmektedir.
Bu denence kendini acma diizeyinin babanm 6grenim diizeyine gore
farkhlastigi ongoriisiine yonelik olarak smanmistir.

70
Babasmm ogrenim diizeyi farkh ogrencilerin,

kendini acma toplam puan

ortalamalan arasmdaki istatistiksel islemlerin sonuclan Tablo 27'de verilmistir:

Tablo 27

Babasmm Ogrenim Duzeyi Farkh Olan Ogrencilerin Kendini Acma
Toplam Puanlannm Karsilastmlmasina

Iliskin Istatistik Sonuclan

istatistikler
N

X

ss

Okur-Y azar Degil

0

0

0

Okur-Yazar

6

243,33

54,18

Ilkokul

96

295,64

117 ,25 ·

Ortaokul

77

290,55

104,51

Lise

160

287,88

103,46

65

301,42

122,03

Ogrcnim Diiz.

Yiiksek OkulUniversite

Tablo 27'de goruldiigi; iizere, babasi yiiksekokul-iiniversite
ogrencilerin kendini acma toplam puan ortalamasi, diger

mezunu olan

ogrencilerinkinden

daha

yiiksektir.
Babasmm ogrenim diizeyi farkh ogrencilerin, kendini acma toplam puanlan
arasmdaki
verilmistir:

farkm onem kontrolii icin yapilan f-testi sonuclan

ise Tablo 28'de
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Tablo 28

Babasmm Ogrenim Diizeyi Farkh Olan Ogrencilerin Kendini Acma
Toplam Puanlanmn Karsilastmlmasma

Iliskin F-Testi Sonuclan

istatistikl er
Anlamhhk
KT

Sd

KO

Gruplararasi

24093,055

4

6023,26

Gruplarici

4806275

399

12045,80

Top lam

4830368

403

F

Diizeyi

Kaynak

Anlamsiz
0,50

p > 0,05

Tablo 27 ve 28'de goriildiigii uzere babasi yuksekokul-universite

mezunu

olan ogrencilerin kendini acma toplam puan ortalamasi, babalanmn ogrenim duzeyi
farkli diger ogrencilerinkinden yiiksektir.Ancak uygulanan F-testi sonucunda, gruplar
arasmda kendini acma toplam puan ortalamalan acismdan anlamli diizeyde bir fark
olmadigi ortaya cikrrustir (p>0.05).
Boylece kendini acma diizeyinin, babanm ogrenim diizeyine gore farkhlastigi
denencesi ( denence 7) desteklenmemistir.

Denence 8 : Kardes sayisi 2-3 arasmda olan lise ogrencilerinin, kendini acma
toplam puan ortalamasi.kardes
ogrencilerinkinden,anlamh
Bu denence

kendini

sayisi "tek cocuk" ve "4 ve ustu" olan

lise

duzeyde yuksektir.

acma diizeyinin

ongorusiine yonelik olarak smanrmstir.

kardes

sayisina

gore farkhlastigi
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Kardes sayilan farkli ogrencilerin, kendini acma toplam puan ortalamalan
arasmdaki istatistiksel islemlerin sonuclan Tablo 29'da verilmistir:

Tablo 29

Kardes Sayilan Farkh Ogrencilerin Kendini Acma Toplam
Puanlanmn Karsilastmlmasma

Iliskin lstatistik Sonuclan

istatistikler
'
N

X

ss

Tek cocuk

26

286,73

101,20

2-3

331

292,86

111,71

4 ve uzeri

47

286,70

99,29

Kardes Sayisi

Tablo 29'da goriildiigi.iiizere, kardes sayrsi "2-3" olan ogrencilerin kendini
acma toplam puan ortalamasi;

kardes sayisi "tek cocuk" ve "4 ve uzeri" olan

ogrencilerinkinden daha yuksektir. ,
Kardes sayilan farkh ogrencilerin, kendini acma toplam puanlan arasmdaki
farkm onem kontrolu icin yapilan F-testi sonuclan ise Tablo 30'da verilmistir:
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Tablo 30

Kardes Sayilan Farkh Ogrencilerin Kendini Acma Toplam Puanlannm
Karsilastmlmasma

Iliskin F-testi Sonuclan

Istatistikler
Anlamhhk
KT

Sd

KO

2258,976

2

1129,48

Gruplarici

4828109

401

12040, 17

Top lam

4830368

403

F
Diizeyi

Kaynak

Gruplararasi

Anlamsiz
0,09

p > 0,05

Tablo 29 ve 30'da goriildiigii iizere, kardes sayisi "2-3" olan ogrencilerin
kendini acma toplam puan ortalamasi kardes sayisi "tek cocuk" ve "4 ve iizeri"olan
ogrencilerinkioden

yiiksektir.Ancak

uygulanan F-testi sonucunda gruplar arasmda,

kendini acma toplam puan ortalamalan acisindan anlamh diizeyde bir fark olmadigi
ortaya cikrmstrr (p>0.05).
Boylece kendini acma diizeyinin, kardes sayisma gore farkhlastigi denencesi
( denence 8) desteklenmemistir.

Denence 9 : Hayatmm cogunu gecirdigi iilke (KKTC veya TC) farkh olan lise
ogrencilerinin,

kendini acma toplam puan ortalamalan

arasmda, anlamh

diizeyde bir fark yoktur.
Bu denence kendini acma diizeyinin ogrencinin yasantismm cogunu gecirdigi
ulke degiskenine gore farkhlasmadigi ongonisune yonelik olarak smanrmstir.
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Yasantisirun

cogunu KKTC'de

gecirmis olan ogrencilerin

kendini acma

toplam puan ortalamalan ile yasantismm cogunu TC'de gecirmis olan ogrencilerin
kendini acma toplam puan ortalamalan arasmdaki farkm onem kontrolu icin yapilan
istatistiksel islemler ve t-testi sonuclan Tablo 31 'de verilmistir:

Tablo 31
Yasantilanrun Cogunu Gecirdikleri Ulke Farkh Olan Ogrencilerin
Kendini Acma Toplam Puanlanmn Karsilastmlmasma

Iliskin Istatistik

Sonuclan ve Anlamhhk Duzeyi

istatistikler

Anlamhhk

n

X

ss

384

289,48

109,54

t

Duzeyi

Olke

KKTC

Anlamsiz

. -1,82

p > 0,05
TC

335,25

20

101,13

Tablo 31 'de goriildiigii iizere, yasantisinm ccgunu KKTC'de

gecirmis olan

ogrencilerin kendini acma toplam puan ortalamasi 289,48;ya$antlsmm cogunu TC'de
gecirmis

olan ogrencilerin

ise 335,25'dir.Ancak

uygulanan

t-testi

sonucunda,

yasantismm cogunu KKTC'de gecirmis olan 6grencilerin kendini acma toplam puan
ortalamasirun.yasanusmm

cogunu TC'de gecirmis olan ogrencilerinkinden

anlamh

diizeyde farkh olmadigi ortaya crkrrusnr (p>0.05).
Boylece kendini acma duzeyinin ogrencinin yasantismm cogunu gecirdigi
iilke degiskenine gore farkhlasmadigi

denencesi ( denence 9) desteklenmistir.
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Denence

10 : Hayatmm cogunu gecirdigi yerlesim birimi [Iil-ilce) veya

(kasaba-koyl]

farkli olan lise ogrencilerinin,

kendini acma toplam puan

ortalamalan arasmda, anlamh diizeyde bir fark yoktur.
Bu denence kendini acma diizeyinin ogrencinin yasantismm cogunu gecirdigi
yerlesim birimine gore farkhlasmadigi

ongorusune yonelik olarak smanrmsnr.

Y erlesim birimleri farkh ogrencilerin kendini acma toplam puan ortalamalan
arasmdaki istatistiksel islemlerin sonuclan Tablo 32'de verilmistir:

Tablo 32
Yasantilannm Cogunu Gecirdikleri Yerlesim Birimi Farkli OlanOgrencilerin
Kendini Acma Toplam Puanlannm Karsilastmlmasma

Iliskin istatistik

Sonuclan ve Anlamhhk Diizeyi

istatistikler

n

X

ss

207

285,63

111,87

Anlamhhk
t

Diizeyi

Yerlesim

Kasaba- Koy

Anlamsiz
-1, 15
il - ilce

Tablo 32'de

197

298,47

p > 0,05

106,81

gorilldilgil iizere, yasannlanmn

cogunu

il-ilce merkezinde

geciren ogrencilerin kendini acma toplam puan ortalamasi 298,47; yasantilanmn
cogunu kasaba veya koyde geciren ogrencilerin ise 285,63 'diir.Ancak uygulanan ttesti sonucunda, yasantismm cogunu il-ilce merkezinde geciren ogrencilerin kendini
acma toplam puan ortalamasmm, yasantismm cogunu kasaba veya koyde gecirmis
olan ogrencilerinkinden anlamh diizeyde farkh olmadigi ortaya cikrmsur (p>0.05).
Boylece kendini acma diizeyinin, ogrencinin yasantismm cogunu gecirdigi
yerlesim birimine gore farkhlasmadigi

denencesi (denence 10) desteklenmistir.
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Denence

11: Ailesinin ayhk gelir duzeyi yiiksek olan lise ogrencilerinin,

kendini acma toplam puan ortalamasi, ailesinin ayhk gelir diizeyi diisiik olan
lise ogrencilerinkinden, anlamh duzeyde yiiksektir.
Bu denence kendini

acma diizeyinin

ailenin ayhk gelir diizeyine

gore

farkhlastigi ongonisiine yonelik olarak smanrmstir.
Ailesinin ayhk gelir duzeyi farkh ogrencilerin kendini acma toplam puan
ortalamalan, arasmdaki, istatistiksel islemlerin sonuclan Tab lo 33 'de verilmistir:

Tablo 33
Ailesinin Ayhk Gelir Diizeyi Farkh Olan Ogrencilerin Kendini Acma
Toplam Puanlannm

Karsilastmlmasma

Iliskin istatistik Sonuclan

istatistikler

n

X

ss

Diisiik

49

273,00

113,95

Orta

250

292,51

108,34

Yiiksek

105

298,68

110,13

Ayhk Gelir

Tablo 33 'de goriildiigii iizere, ailesinin ayhk gelir diizeyi yiiksek olan
ogrencilerin kendini acma toplam puan ortalamasi; ailesinin ayhk gelir duzeyi dusuk
ve orta duzeyde olan ogrencilerinkinden daha yiiksektir.
Ailesinin ayhk gelir duzeyi farkh ogrencilerin kendini acma toplam puanlan
arasmdaki farkm onem kontrolii icin yapilan F-testi sonuclan ise Tablo 34'da
verilmistir:
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Tablo 34
Ailesinin Ayhk Gelir Diizeyi Farkh Olan Ogrencilerin Kendini Acma
Toplam Puanlannm Karsilastmlmasma

Iliskin F-Testi Sonuclan

istatistikler
Anlamhhk
KT

Sd

KO

Gruplararasi

22408,793

2

11204,39

Gruplarici

4807959

401

11989,92

Top lam

4830368

403

F

Diizeyi

Kaynak

Anlamsiz
0,93

p > 0,05

Tablo 33 ve 34'de goriildiigii iizere.ailesinin ayhk gelir diizeyi yiiksek olan
ogrencilerin kendini acma toplam puan ortalamasi, ailesinin ayhk gelir duzeyi diisiik
ve orta

diizeyde

sonucunda,

olan

ogrencilerinkinden

yiiksektir.Ancak

uygulanan

gruplar arasmda kendini acma toplam puan ortalamalan

F-testi
acismdan

anlamh duzeyde fark olmadigi ortaya cikrrustrr (p>0.05).

Boylece

kendini

acma

duzeyinin,

ailenin

farkhlastigi denencesi ( denence 11) desteklenmemistir.

ayhk

gelir

diizeyine

gore
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Lise Ogrencilerinin, "Acilinan Bireylere" Iliskin Sayisal Bilgileri

Omekleme giren lise ogrencilerinin

kendilerini "acihnan bireylere" iliskin

sayisal bilgileri Tablo 35'de verilmistir :

Tablo 35

Genel Olarak Lise Ogrencilcrinin "Acilman Konulara'Tliskin Sayisal Bilgileri

Bireyler
Karst Cins

Aym Cins
Yakm

Anne

Baba

Yakm

Psikolojik
Ogretmcn
Damsman

Ark ad as

Arkadas
istatistikler

X

68,43

62,85

53,41

51,57

28,65

28,18

ss

19,53

21,27

21,99

38,98

31,17

22,44

Tablo

35'de

goriildiigii

uzere.ogrenciler

en

fazla

"aym

cins

yakm

arkadaslanna"; en az ise "ogretmenlerine" ve "psikolojik damsmanlanna" kendilerini
acmaktadirlar.
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Lise Ogrencilerinin.t'Acihnan

Konulara" Iliskin Sayisal Bilgileri

Omekleme giren lise ogrencilerinin "acilman konulara" iliskin sayisal bilgiler
ise Tablo 36'da verilmistir :
Tablo 36

Ogrencilerin Acildiklan Konulara Iliskin Istatistik Sonuclan

Konular

Okul

Zevk

Dusunce

ve

ve

Ilgiler

Gorusler

Aile

Ki~ilik

Cinsellik

istatistikler

X

60,07

58,50

51, 18

44,74

40,96

37,37

ss

19,49

22,65

20,50

21,06

21,36

19,48

Tablo 36 'da goruldiigtl uzere.ogrenciler en fazla "okul" konusunda; en az ise
"cinsellik" konusunda kendilerini acmaktadirlar.Aynca
ozele, yiizeysellikten

derinligine

ve dusiinselden

kendini acma duzeyinin de azaldigi goriilrnektedir.

acilman konular;
duygusala

genelden

gittikce bireylerin
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BOLUM V

TARTI~MA VE YORUM

Bu boliimde arastirmarun orneklemini olusturan ogrencilerin kendini acma
davramslanm etkileyen cesitli degiskenlerin karsilastmlmasmdan dogan arastirma
bulgulan denence sirasma gore tart1$1hp,yorumlanm1$tlf.Elde edilen bulgular
tart1$1hrken,yap1lacakolan mukayeseler icin.liseler iizerine yapilrms ve arastirmada
kullamlan Kendini Acma Envanteri'nin kullaruldigi arasttrmalara yer verilmistir.Yurt
dismda yapilan benzer

arastirmalar icin

ilgili

literati.ire ve

arastirmamn

Il.boliimiindeki almtilara bakilabilir.
Cinsiyet ile Kendini Acma Duzeyi Arasmdaki Iliskiye Ait Bulgulann
Tartisma ve Y orumu
K1z ogrencilerin kendilerini erkek ogrencilerden daha 90k acahilecegine
iliskin denencenin olu$turulmasmda,k1zlann daha derin kisiler arasi iliskiler kurma
istegi.kizlann duygulanm tamma ve bunlan paylasmada erkeklere gore daha
katihmct olduklan diisiincesi yer alm1$tlr.NitekimJourard ( 1971) erkeklerin kendini
daha az acmalanm.onlardaki diisiik sempati ve icgoruye dayandtrmaktadir (Aktaran:
Yilmaz, 1998,50).
Denence 1.1 'e iliskin arastirma bulgulan,cinsiyetler arasmda kendini acma
duzeyi bakimmdan.anlamh bir fark oldugunu ortaya koymustur.Bulgular kiz
ogrencilerin kendilerini erkek ogrencilerden daha 90k a9tlg1mgostermektedir.
Bu bulgu, konuyla ilgili olarak Ti.irkiye'de ve yurt dismda yapilan
arastirmalann sonuclanyla benzerlikler tasimaktadrr. Ornegin Dogan(1983), Ekebas
(1994),c;akir (1994),Aker (1996),Yilmaz (1998),0z (1999) ve Giiltekin (2000)'in,
cesitli sehir ve okullarda ogrenim goren lise ogrencilerini kapsayan arastirma
sonuclanna gore.kiz ogrenciler erkek ogrencilerden daha yiiksek kendini acma
diizeyine sahiptir.
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Genel olarak kadmlann erkeklerden daha 90k kendilerini actiklan bulgusunun
KKTC toplumu icin de genellenebilmesi icin, degisik yas ve cevre ozelliklerine sahip
bireyleri kapsayan bir dizi arastirmaya ihtiyac vardir.

Cinsiyet ile Anneye Acilma Diizeyi Arasmdaki

Iliskiye Ait Bulgulann

Tartisma ve Y orumu

Denence 1.2.1 'e iliskin arastirma bulgulan,cinsiyetler
diizeyi

bakimmdan.anlamli

bir

fork

oldugunu

arasmda anneye acilma

gostermektedir.Bulgular

kiz

ogrencilerin erkek ogrencilere gore annelerine daha 90k acildiklanm gostermistir.
Bu bulgu.Dogan

(1983),(6-82-2)

(1996),0z (1999) ve Giiltekin

Cakir

(2000)'in,lise

(1994),

Ekeba~

ogrencilerini

(1994),

kapsayan

Aker

arastirma

bulgulanyla da desteklenmektedir.
K1z ogrencilerin

annelerine,erkek

ogrencilerden

daha 90k acilmalannm

sebeplerinden biri, anne-kizin hemcins olmasi ve birbirlerini daha iyi anlayabilecegi
olabilir.Aynca

ataerkil

aile yapismda

otorite timsali

olan babaya

acilamayan

konulann,daha

yakm,sevecen ve anlayish olarak algilanan anneye acilma yoluyla

babaya iletilmesi de bir sebep olarak gorulebilir (Cok, 1993 ; Gectan, 1996).Aile
icindeki bu farkh roller cocuklann.ozellikle

kizlann kendilerini anneye daha 90k

acmalanna bir sebep olabilecegi dusunulmustur.
Tablo 38 kiz ve erkek ogrencilerin aym cins yakm arkadastan sonra en 90k
annelerine acildiklanm gostermektedir.
Ancak KKTC toplumunu

olusturan Kibns Turkleri.Turkiye'den

gocmen

statiisiinde gelen aileler ve yakm zamanda adaya gocle gelen aileler ayn ayn
dii~iiniildiigiinde,yukandaki

yorumlann bu topluma genellenebilmesi

icin 90k yonlii

arastirma sonuclanna ihtiyac vardir.

Cinsiyet

ile Babaya Acilma Duzeyi Arasmdaki

Iliskiye Ait Bulgulann

Tartisma ve Y orumu

Denence

1.2.2'ye

iliskin

acilma duzeyi bakimmdan.anlamh

arastirma

bulgulan,cinsiyetler

arasmda

babaya

bir fork olmadignu gostermektedir.Bulgular

ve erkek ogrencilerin babalanna aym oranda acildiklanm gostermistir.

kiz
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Bu bulgu, Cakir (1994), Ekebas (1994), Aker (1996), Oz (1999) ve Giiltekin
(2000)'in,bulgulanyla

da aym dogrultudadir.

Hemcinslik ozelligi ile kizlann annelerine daha 90k acilmalan 6l9ii almarak
erkek ogrencilerinde
toplumunda,ergenlik

babalanna

daha fazla acilmalan

beklenebilir.Ancak

Turk

cagmdaki erkeklerin aileye olan bagimliligtrun kizlardan daha

az olabilecegi ongorusuyle hareket edilirse, baba-ogul iliskisinin ana-kiz iliskisinden
daha farkh olabilecegi makul karsilanabilir. Aynca yukanda bahsi gecen, anne ile
babanm ailedeki farkh rollerinden de kaynaklanabilecek

sebepler kizlarla erkeklerin

aym oranda babaya acilmalanna bir sebep teskil edebilir.
Fakat yine de belirtilmelidir
birbirinden

olasi

sosyo-ekonomik

ki; KKTC toplumunu olusturan topluluklarm
ve kiiltiirel

farkhhklan

irdelenmeden

bu

yorumlann genellenmesi miimkiin gorulmemektedir.
Tablo 38 de kiz ve erkek ogrencilerin

babaya acilma diizeyinin anneden

sonra geldigini gostermektedir.

Cinsiyet ile Aym Cins Yakm Arkadasa Acilma Duzeyi Arasmdaki Iliskiye
Ait Bulgulann Tartisma ve Y orumu

Denence 1.2.3 'ye iliskin arastirma bulgulan,cinsiyetler
yakm

arkadasa

acilma

koymustur.Bulgular

diizeyi bak1mmdan,anlamh

bir

arasmda aym cins

fark oldugunu

ortaya

kiz ogrencilerin kendilerini aym cins yakm arkadaslanna erkek

ogrcncilerden daha 90k actiklanm gostermektedir.
Bu bulgu, Aker (1996), Oz (1999),<;akir (1994), Ekeba~ (1994), Giiltekin
(2000) 'in,bulgulanyla
Kizlann
hemcinslerinin

erkeklerden
empatik

kaynaklanabilir.Fakat
ilgisiz) ve

da aym dcgrultudadir.
daha

egilimlerini,

ailelerin

90k

hemcinslerine

kendilerine

daha

yakm

acilrnalart.kizlann
hissetmelerinden

farkh yapilan (demokratik,otoriter,koruyucu

kiilturel degerlerinin

de, kizlann

aym cins yakm arkadaslanna

ve
olan

aciltmlanm arttirabilir.
Tablo 38 kiz ve erkek 6grencilerin,a9ilman bireyler arasmda, en 90k aym cins
yakm arkadaslanna

acildiklanru

gostermektedir.

Bu bulguyu teyit eder tarzda,

Unver ve arkadaslan (1986), kiz ve erkek ogrencilerin; ebeveynlerinden, karsi cins

83
yakm arkadaslanndan
cins yakm arkadaslanna

ve cevrelerindeki diger yetiskinlerden once, kendilerini aym
actiklanru bulmuslardir.

Cinsiyet ile Karst Cins Yakm Arkadasa Acilma Duzeyi Arasmdaki Iliskiye

Ait Bulgulann Tartisma ve Yorumu
Denence l.2.4'e iliskin arastirma bulgulan,cinsiyetler arasmda karsi ems
yakm arkadasa acilma duzeyi bakimmdan.anlamh bir fark olmadigim ortaya
koymustur. Bulgular kiz ve erkek ogrencilerin karsi cins yakm arkadaslanna yakm
oranda acildiklanrn gostermistir.
Bu bulgu, Aker (1996),<;akir (1994) ve Giiltekin (2000) 'in,bulgulanyla da
desteklenrnektedir.Ancak Oz (1999) ve Ekebas (1994)'m arastirma bulgulannda ise
kizlann erkeklerden daha fazla karsi cins yakm arkadasa acildigi ortaya cikmistir.
Kilbas

(1989)'m

arastirma

sonuclan

dikkate

almdigmda,

genclerin

akranlanyla bir arada olmak istedikleri ve kiz-erkek arkadashgma da olumlu
baktiklan gorulmektedir.(Aktaran:Durmazkul, 1996)
(Unver ve arkadaslan 1986) arastirma bulgusu olan; kiz ve erkek ogrencilerin
karsi cins ile ilgili sorulara verdikleri cevaplann birbirine yakm oldugu.sonucu da
gostermektedir ki,ergenler ebeveynlerinden.karsr cins yakm arkadaslanndan ve
cevrelerindeki diger yetiskinlerden once, kendilerini aym cins yakm arkadaslanna
acmaktadirlar.Bu sonuc Tablo 38'deki arastirma bulgulannca da dogrulanmaktadir.

Cinsiyet ile Ogrctmene Acilma Duzeyi Arasmdaki Iliskiye Ait Bulgulann
Tartisma ve Yorumu
Denence 1.2.S'e iliskin arastirma bulgulan,cinsiyetler arasmda ogretmene
acilma duzeyi bakrmmdan.anlamh bir fark olmadigim ortaya koymustur. Bulgular
kiz ve erkek ogrencilerin ogretmenlerine yakm oranda acildiklanm gostermistir.
Bu bulgu, Cakir (1994), Ekebas (1994), Aker (1996), Oz (1999) ve Giiltekin
(2000) 'in,bulgulanyla da desteklenrnektedir.
Tablo 38 kiz ve erkek ogrencilerin ogretmene acilma puan ortalamalannm
birbirine yakm oldugunu, her iki cinsiyetinde ogretmeni algilayislannda farkhhk
olmadigmi gosterirken; oldukca diisiik olmasi ise,ogrencilerin ogretmenleriyle
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iliskilerinin

yiizeysel

kaldigma

bir

isaret

gecmedigini

toplum ve dunya meselelerini tartisabilenlerin
vurgulamistir.

Gokce

(1984)

ogrenci oranmm % 30'da kaldigi ve

arastirmasmda ogretmeniyle goriisen.damsan
ogretmenleriyle

olabilir.Nitekim

(Aktaran:Aker,1996:94)

Oysa

oramnm ise % 9'u
ogrenci-ogretmen

iliskisinin ogrencinin basansmda payi oldugu bilinmektedir (Cakir, 1994:70).

Cinsiyet ile Psikolojik Damsmana Acilma Diizeyi Arasmdaki Iliskiye Ait
Bulgulann Tartisma ve Y orumu

Denence 1.2.6'ya iliskin arastirma bulgulan,cinsiyetler
acilma duzeyi bakrmmdan.anlamh

arasmda damsmana

bir fark oldugunu gostermektcdir.Bulgular

kiz

ogrencilerin erkek ogrencilere gore danismana daha 90k acildiklanm gostermistir.
Bu bulgu, Cakir (1994), Aker (1996), ve Giiltekin (2000) 'in,bulgulanyla da
desteklenmektedir. Ancak Ekebas ( 1994) ve Oz (1999)'iin arastirma bulgulannda ise
cinsiyetler arasmda damsmana acilma diizeyi acismdan anlamh bir fark yoktur.
Tablo 38'de lise ogrencilerinin
kimselerin
cahsamm

ogretmenler
da,benzer

aym oranda ve en az seviyede acildiklan

ve darnsmanlar

sekilde

oldugunu

algiladiklanm

ve ogrencilerin

gostermektedir.

KKTC

mevcut psikolojik damsmanlann "rehber ogretmen" unvamyla,haftahk
dahilinde

belli

simflara

zorunlu

derse

girmeleri.nobetci

bu iki okul
liselerindeki
ders cizelgesi

ogretmen

ve

smav

gozetmenligi yapiyor olmalannm da yasanan yanhs algilamalara sebep teskil edecegi
diisuniilmektedir.

Cinsiyet ile Diisunce ve Goriisler Konusunda

Acilma Duzeyi Arasmdaki

Iliskiye Ait Bulgulann Tartisma ve Y orumu

Denence 1.3.1 'e iliskin arastirma bulgulan,cinsiyetler
gorusler

konusunda

gostermektedir.Bulgular

acilma

duzeyi

bakmundan.anlamh

arasmda dusiince ve
bir

fark

oldugunu

kiz ogrencilerin erkek ogrencilere gore diisiince ve gorusler

konusunda daha 90k acildiklanm gostermi$tir.
Bu bulgu, Cakir (1994) ve Aker (1996),bulgulanyla

da desteklenmektedir

Ancak Ekebas (1994), Oz (1999) ve Giiltekin (2000) 'in arastirma bulgulannda ise
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cinsiyetler

arasmda diisiince ve goriisler konusunda

acilma diizeyi bakimmdan

anlamh bir fark yoktur.
Ergenlik cagmda bireyin entelektiiel,siyasi,toplumsal,dini
ilgisi artar ve bunlan da cevresiyle

paylasir

vs. konulara olan

(Yoriikoglu,1988)

Genel olarak

ogrencilerin diisiince ve gorusler konusunda kendilerini acmalanmn ergenlik donemi
ozelliklerinden biri oldugu soylenebilir.
Tablo

39'da gorulecegi

iizere

lise ogrencileri

"diisunce

ve gorusler"

konusunda acilmaya iiciincu sirada yer vermislerdir.

Cinsiyet

ile Okul Konusunda

Acilma

Duzeyi

Arasmdaki

Iliskiye

Ait

Bulgulann Tartisma ve Y orumu

Denence
konusunda

l.3.2'ye

acilma

gostermektcdir.Bulguler

iliskin
duzeyi

arastirma

bulgulan,cinsiyetler

bakimmdan.enlamh

kiz ogrencilerin

bir

erkek ogrencilere

arasmda
fark

okul

oldugunu

gore okul konusunda

daha cok acildtklanm gostermistir.
Bu bulgu, Cakir (1994),Ekeba~ (1994) ve Aker (1996)'in bulgulanyla
desteklenmektedir.

da

Ancak Oz (1999) ve Giiltekin (2000) 'in arastmna bulgulannda

ise cinsiyetler arasmda okul konusunda acilma duzeyi bakimmdan anlamh bir fark
yoktur.
Hafta ici her giinun onemli bir boliimii okulda gecen bir ergenin en cok okul
konusunda acilmasi dogal karsilanabilir.Tablo

39'da hem kizlann hem de erkeklerin

en 90k okul konusunda acildiklanru goriilmektedir

Cinsiyet

ile Aile Konusunda

Acilma

Duzeyi

Arasmdaki

Iliskiye

Ait

Bulgulann Tartisma ve Y orumu

Denence
konusunda

1.3.3 'ye

acilma

gostermektedir.Bulgular

iliskin

duzeyi

arastirma

bulgulan,cinsiyetler

bakrmmdan.anlamlr

bir

arasmda
fark

aile

oldugunu

kiz ogrencilerin erkek ogrencilere gore aile konusunda daha

cok acildiklanru gostermistir.
Bu bulgu, Cakir (1994),Ekeba~ (1994),Aker (1996),0z (1999) ve Gultekin
(2000) 'in bulgulanyla da desteklenmektedir.
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Ogrencilcrin Tablo 39'da gorulecegi uzere.aile konusunda goreceli olarak az
acilmalanmn

bir sebebi de aile ici mahremiyet anlayismdan dcgan ve aile icinde

yasananlann yuva disma pek de cikanlmak istenmeyisinden olabilir.Cunku steak ve
saghkh bir aile yasantisi icerisindeki

hemen her birey icin.en oncul koruyucu,

yardimci veya sirdas yine ailedir.

Cinsiyet

ile Cinsel Konularda

Acilma

Diizeyi Arasmdaki

Iliskiye

Ait

Bulgulann Tartisma ve Y orumu

Denence

l .3.4'e

iliskin

arastirma

bulgulan,cinsiyetler

konularda acilma diizeyi bakrrmndan.anlamh
Bulgular kiz ve erkek ogrencilerin,

arasmda

cinsel

bir fark olmadigmi ortaya koymustur.

cinsel konularda

yakm oranda acildiklanm

gostermistir.
Bu bulgu, Cakir (1994),Ekeba~ (1994), Oz (1999) ve Gultekin (2000) 'in
bulgulanyla da desteklenmektedir.

Ancak Aker ( 1996)'in arastirma bulgulannda ise

cinsiyetler arasmda cinsel konularda acilma konusunda kizlar lehine anlamh bir fark
vardir.
Lise ve universite ogrencileri iizerinde kendini acma konusunda yapilrms olan
yerli ve yabanci arastirmalarda da genellikle en az acihnan konu Tablo 39'da da
gorulecegi iizere cinsellik olmustur.Turk

kiiltiiriinde cinsellik en ozel alanlann

basmda gelir ve ergenlerin gelisimleri acismdan 90k onernli olsa da ogrencilerin bu
konuda kendilerini

bir baskasma

Hacettepe

Universitesince

konulann

gencler

olmasmm.genclerin

acmaktan

cekindiklerini

yapilan bir arastirmada.cinsel

acismdan

oldugu

bilgilenme

kadar

aileleri

ve ailelerinden

gosterebilir. Nitekim
iireme saghgiyla

icin de hassas

destek almalanm

ilgili

bir konu

snurlandirdigim

sonucuna ulasilrmstir (Yeni Egitim Dergisi,2004: 16).

Cinsiyet ile Kisilik Konusunda

Acilma Duzeyi Arasmdaki

Iliskiye Ait

Bulgulann Tartisma ve Y orumu

Denence
konusunda

1.3.S'ye

acilma

iliskin
duzeyi

arastirma

bulgulan,cinsiyetler

bakmnndan.anlamh

bir

arasmda
fark

kisilik

oldugunu
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gostermektedir.Bulgular kiz ogrencilerin erkek ogrencilere gore kisilik konusunda
daha 90k acildiklanm gostermistir.
Bu bulgu, Cakir (1994),Ekeba~ (1994) ve Aker (1996)'in bulgulanyla da
desteklenrnektedir. Ancak Oz ( 1999) ve Giiltekin (2000) 'in arastirma bulgulannda
ise cinsiyetler arasmda kisilik konusunda acilma duzeyi bakimindan anlamh bir fark
yoktur.
Eskin'in lise ogrencilerini kapsayan arastirmasmda ise;her dart gencten
birinin "zorluklan halledemeyecek gibi hissetme", "kisisel sorunlarla ugrasamama",
"mutsuzluk ve yaptiklan ise dikkatini verememe" gibi sorunlan oldugunu saptarmstir
(Eskin,2004:9).Bu bulgular kisisel konulann paylastlmasmm

da ergen icin zor

olabilecegi anlamma gelmektedir.Aynca kisilikte cinsellik gibi duygusal boyut
tasiyan ve paylastlmasi icin cogu zaman yakmhk aranan bir ozelliktir.
Tablo 39'da ogrencilerin en az bu iki konuda acildiklan goriilebilir.
Cinsiyet ile Zevk ve Ilgiler Konusunda Acilma Diizeyi Arasmdaki Iliskiye
Ait Bulgulann Tartisma ve Yorumu
Denence 1.3.6'ya iliskin arastirma bulgulan,cinsiyetler arasmda zevk ve
ilgiler

konusunda

acilma

diizeyi

bakrmindan.anlamh

bir

fark

oldugunu

gostermektedir.Bulgular kiz ogrencilerin erkek ogrencilere gore zevk ve ilgiler
konusunda daha 90k acildiklanm gostermistir.
Bu bulgu, Cakir (1994),Ekeba~ (1994), Aker (1996) ve Oz (1999)'iin
bulgulanyla da desteklenmektedir. Ancak Giiltekin (2000)'in arastirma bulgulannda
ise cinsiyetler arasmda zevk ve ilgiler konusunda acilma duzeyi bakirmndan anlamh
bir fark yoktur.
Tablo 39'da goriilecegi iizere,ogrencilerin en 90k acildiklan ikinci alan olan
"zevk ve ilgiler" konusu da "okulla" ilgili konularda oldugu gibi, ogrencilerin giinliik
konusma konulan arasmda cokca yer alabilecegi ve fazla duygusal sorumluluk
gerektirmedigi icin diger konulardan yiiksek duzeyde olabilir.
Simf Diizeyi ile Kendini Acma Duzeyi Arasmdaki Iliskiye Ait Bulgulann
Tartisma ve Yorumu
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Denence

2 'ye

iliskin

arastirma

bulgulan,lise

1,lise 2 ve lise

ogrencilerinin olusturdugu gruplar arasmda yapilan analizlerde

3.s1mf

gruplar arasmdaki

farkm anlamh oldugu ortaya cikrrnstir.
Bu bulgu, Oz (1999)'iin
etkisini inceledigi
diizeyinin,

arastirmasinda, 16 yas grubundaki

15 ve 17 yas gruplanndan

desteklenmektedir.
simflar

lise ogrencilerinin kendini acma duzeyine yasin

arasmda

ogrencilerin

acma

yuksek oldugu yonundeki bulgularla

Ancak Cakir ( 1994 )'m bu konudaki
kendini

kendini

acma diizeyi bakimmdan

arastirma bulgulan

anlamh

da
ise

bir fark olmadigi

yoniindedir,
Arastirma bulgulan birinci smiftan iiciincii smifa dogru gidildikce kendini
acma diizeyinin arttigr ancak anlamh farkhligm uciincii simflarla birinci ve ikinci
simflar arasmda oldugu yonundedir.Bu

sonuc birinci simflann erinlikten ergenlige

gecis doneminde olmasmdan ve lise hayatma uyum cabasmdan kaynaklanabilir.Lise
iiciincii simf ogrencilerinin ise karsi cinsle yasadiklan sevgi iliskilerinin yogunlugu
kendini

acma diizeyini

arttirabilir.Zira

sevgi iliskilerinde

birey kendini

daha

derinligine ve savunmasiz bir sekilde kendini acabilir.

Akademik Basan Duzeyi ile Kendini Acma Duzeyi Arasmdaki Iliskiye Ait
Bulgulann Tartisma ve Y orumu

Denence

3 'e iliskin arastirma

bulgulan,denencenin

yiiksek akademik basan diizeyine sahip lise ogrencilerinin

aksine.dusuk.orta
olusturdugu

ve

gruplar

arasmda yapilan analizlerde anlamh bir fark olmadigim ortaya koymustur.
Ancak Cakir ( 1994) ile Oz ( 1999) 'tin arastirma bulgulannda

ise akademik

basan diizeyinin kendini acma duzeyine etkisi olumlu gorulmustur.Gruplar

arasi

farklar anlamh olmakla birlikte, akademik basan diizeyi yuksek ogrencilerin kendini
acma duzeyi de yiiksek cikrmstrr.
Bireyin gelisim gorevini olusturan bir konudaki basansizhgi, birey tarafmdan
icsellestirilip,

bu

kuljamldigmda.birey

sonuc

benligini

basansizhkla

:K1l19c1, 1981 ).D0lay1s1yla basansizhkla
olan etkilesimlerinde

degerlendirmede
benligini
benligini

bir

61<;:iit

olarak

ozdeslestirmektedirf Aktaran
ozdeslestiren

bireyler,

cevreyle

kendisinin kiiciimsenecegi kaygisiru yasayarak.cevreye

acilamayacaklan diisiiniilmektedir.

rahat
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Oysa bu arastirmada elde edilen bulgular, gruplar arasmda anlamh bir fark
olrnadigi yonundedir.Bu

bulguyla omeklemdcki

benliklerini ozdeslestirmedikleri

ogrencilerin

akademik basanyla

sonucuna gotiirebilir.

Kisisel bilgi formunda akademik basan diizeyini "dusuk" isaretleyen ogrenci
oranmm

sadece

%2, 72 oldugu

hesaba

katihrsa,

akademik

basansizhgm

lise

ogrencileri tarafmdan benliklerine mal edilmedigi diisuniilebilir.

Okul Tum ile Kendini Acma Duzeyi Arasmdaki

Iliskiye Ait Bulgulann

Tartisma ve Y orumu

Denence 4'e iliskin arastirma bulgulan,okullanna

gore aynlrms

ogrenci

gruplan arasmda yapilan analizlerde gruplar arasmdaki farkm anlamh oldugu ortaya
cikrrnstir.
Cakir (1994)'m bu konudaki arastirma bulgulannda

ozel.genel ve mesleki

liselerde ogrenim goren ogrenciler arasmda kendini acma diizeyi bakimmdan anlamh
bir fark olmadigi ortaya cikmistir.
Arastirma bulgulan Lefkosa Turk Lisesi ve Anadolu Guzel Sanatlar Lisesi
ogrencilerinin

kendini acma diizeyleri arasmdaki farkm manidar olmadigi.ancak

Lefkosa Turk Lisesi ogrencilerinin kendini acma duzeylerinin; 20 Temmuz Fen
Lisesi ve Sedat Simavi E.M.L. ogrencilerinkinden

anlamh olciide yiiksek oldugu

gorulmustur.
Anadolu Guzel Sanatlar Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi ogrencilerinin
kendini acma duzeyleri arasmdaki farkm manidar olmadigi.ancak

her iki okulun

ogrencilerinin kendini acma diizeylerinin de Sedat Simavi E.M.L. ogrencilerinkinden
anlamh olcude yiiksek oldugu ortaya crkrmstir.
Arastirma bulgulan dusiiniildiigiinde, 20 Temmuz Fen Lisesi ogrencilerinin
son simfa dogru artan iiniversitc smavlan kaygisimn onlan stres altmda tuttugu icin
rahatca acilmalanm engelleyebilir. Anadolu Guzel Sanatlar Lisesi ogrencilerinin de
gordukleri sanat egitiminden ve birebir ogretmenleri gozetiminde cahsmalanndan
kaynaklanan sebeplerle daha 90k duygusal acilma imkam bulduklan
Sedat Simavi E.M.L. ogrencileri, Cakm l 994)'m bulgulanndaki
grup olmustur.Bunun
teknik

mesleklere

soylenebilir,

gibi en az acilan

sebepleri arasmda meslek lisesinde sosyal mesleklerden
yonelik

egilim

ve egitim

olabilir.Insan

iliskilerine

90k

dayah

90
mesleklere

egilimli ogrencilerin meslek liseleri haricindeki

dusunuldugunde

teknik boliimleri

agir basan meslek

okullara yoneldikleri

liselerindeki

ogrencilerin

kendini acma diizeyinin de diisiik olabilecegi kabul edilebilir. Ulkenin en biiyuk
lisesi olan Lefkosa Turk Lisesi.cok cesitli ve degisik sosyo-ekonomik

ve kultiirel

yapidaki ailelerin cocuklanru biinyesinde tasimaktadir.Bu cesitlilik akran gruplannm
niceligini

arttirdigi

gibi.niteligini

de

arttmp

daha

yakm

iliskilere

zemin

hazirlayabilir. Nitekim,Tablo 38'de de gorulecegi iizere, ogrencilerin en 90k acildigi
bireylerin

basmda,

aym

cins

yakm

arkadaslan

olmasi

da

bu

yorumu

giicl endirmektedir.

Sosyal Faaliyetlere Katihm ile Kendini Acma Diizeyi Arasmdaki Iliskiye Ait
Bulgulann Tartisma ve Y orumu

Denence 5 'e iliskin arastirma bulgulan,denencenin
katihrm olan lise ogrencilerinin,

aksine,sosyal faaliyetlere

sosyal faaliyetlere katihmi olmayanlardan

dusuk kendini acma toplam puana sahip olduklanm,fakat

daha

yapilan analizlerde bu iki

grup arasmda anlamh bir fark olmadigi da ortaya 91km1$hL
Cakir (1994) ise sosyal faaliyetlere katihrm olan lise ogrencilerinin

sosyal

faaliyetlere katihrm olmayan akranlanndan daha fazla kendilerini actiklan sonucuna
varrmstir.
Sosyal faaliyetlerin ergenlerin toplumsallasmasi
denli onemli oldugu bilinmektedir.Sosyal
ve dismda

daha

cesitli

ortamlarda

ve kisilik gelisimi icin ne

faaliyetlere katilan ergenlerin, okul icinde
iletisim

kurma

ve kendini

ifade

imkam

bulabilecekleri ongorusunden kaynaklanan bu denence reddedilmistir.
Sosyal etkinliklere katihrrnn kendini acma diizeyine etkisinin, TC liselerinde
KKTC liselerinden

daha 90k oldugu vargismm

dogrulugu

icin ise bu konuda

yapilacak karsilastirmah arastirmalarla miimkiindur.

Anne ve Babanm Ogrenim Duzeyi ile Kendini Aetna Duzeyi Arasmdaki
Iliskilere Ait Bulgulann Tartisma ve Y orumu

Denence 6 ve 7'ye iliskin arastirma bulgulan,denencelerin
ogrenim

duzeyi

farkh

olan ogrencilerin

olusturdugu

gruplar

aksine, annesinin
arasmda

yapilan
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analizlerde ve babasmm ogrenim duzeyi farkh olan ogrencilerin olusturdugu gruplar
arasmda yapilan analizlerde anlamh farklar olmadigi ortaya cikrmstir.
Ancak Cakir (1994) ile Oz (1999)'iin arastirma bulgulannda ise annenin ve
babanm

ogrenim

goriilmustur.Gruplar

diizeyinin

kendini

acma

diizeyine

etkisi

olumlu

arasi farklar anlamh olmakla birlikte, annenin de babanm da

ogrenim duzeyi yukseldikce ogrencilerin kendini acma duzeyi de yiikselmektedir.
Literaturde ogrenim duzeyi yiiksek ve aydm ebeveynlerin cocuklanna daha
zengin

davrams

vardir.Aynca
icersinde

oruntiilerine

anne-babamn

olacagi

ve

acik

bir

ogrenim

bireyin

yasanti

sagladiklanna

diizeyi yiikseldikce

kendini

daha

dair

demokratik

rahat

ve

kolay

kabuller
bit tutum

acabilecegi

diisiinulmektedir.
Oysa bu arastirmanm diger bulgulannm

da dogruladigi gibi (ailenin ayhk

gelir duzeyi, kardes sayisi ve yerlesim biriminin
goriilmedigi

bulgulan)

omekleme

kendini acrna diizeyine etkisi

giren ogrencilerin

anne-babalanmn

ogrenim

duzeylerinin de kendini acma diizeyine etkisi olmamasi normal goriilebilir.
Ancak sonuclann genellenebilmesi icin ailelerin sosyo-ekonomik ve kiiltiirel
yapismm bir parcasi olan; ana-baba tutumlanyla kendini acma davramsi arasmdaki
iliskiye doniik kapsamh arastirmalara ihtiyac duyulmaktadir.

Kardes Sayisi Farkliligi ile Kendini Acma Diizeyi Arasmdaki Iliskiye Ait
Bulgulann Tartisma ve Y orumu

Denence 8 'e iliskin arastirma bulfn,karde~
olusturdugu gruplar arasmda yapilan analizlerde
crkrmstir.
Oz ( 1999)'iin arastirma bulgulannda

sayisi farkh ogrencilerin

anlamh bir fark olmadigi ortaya

'.
ise ailede tek cocuk olan ogrencilerin

kendini acma diizeyleri, kardes sayisi 1-3 arasmda olanlar ile 4 ve uzerinde
olanlardan daha yiiksek cikrmsnr.
Arastirma bulgulan "4 ve uzeri" kardes sayisma sahip ogrencilerin ailelerinin
genellikle alt sosyo-kiiltiirel ve ekonomik gruba ait oldugunu gostermektedir.Ancak
ailenin ayhk gelir diizeyi ve anne-babanm ogrenim diizeyinin

ogrencinin kendini

acma diizeyine etkisi gorulmedigi bulgulan da diisiinuldiigiinde kardes sayismm
kendini acma diizeyine etkisi olmamasi normal gorulmelidir.
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Yasantmm Gectigi Ulke ile Kendini Acma Diizeyi Arasmdaki Iliskiye Ait
Bulgulann Tartisma ve Y orumu
Denence 9'a iliskin arastirma bulgulan, yasanttsmm ccgunu TC'de geciren
lise ogrencilerinin, yasantismm ccgunu KKTC'de geciren akranlanndan

daha

yiiksek kendini acma toplam puana sahip olduklan,fakat yapilan analizlerde bu iki
grup arasmda anlamh bir fark olmadigi ortaya cikmistir,
iki iilke arasmda diger iilkelere nispeten pek 90k ortak kiiltiirel degerler
olmasi ve yiiksek oranda Tiirkiye kokenli ailenin varligi.iki grup arasmda kendini
acma duzeyi bakirmndan bir benzerligin sebebi olabilir.
Yasantismm cogunu TC'de gecirmis lise ogrencilerinin herhangi bir konu
veya bireye karsi acilma duzeyi yiiksek olup.yasantismm cogunu KKTC'de gecirmis
akranlannm da baska bir konu yada bireye acilma puanlannda yiiksek bir puan
alarak,toplamda bir yakmlik olustugu da unutulmamahdrr.
Yasantmm Ge9tigi Y erlesim Birimi ile Kendini Acma Diizeyi Arasmdaki
Iliskiye Ait Bulgulann Tartisma ve Yorumu
Denence 1 O'a iliskin arastrrma bulgulari.il-ilce merkezlerinde yasantismi
geciren lise ogrencilerinin, kasaba veya koylerde yasayanlardan daha yuksek kendini
acma toplam puana sahip olduklan,fakat yapilan analizlerde bu iki grup arasmda
anlamh bir fark olmadigi da ortaya cikrmstir.
Cakir (1994) ise biiyiik yerlesim merkezlerinde yasayan lise ogrencilerinin
diger yerlesim merkezlerinde yasayan akranlanndan daha fazla kendilerini actiklan
sonucuna varrmstir.
KKTC'deki niifus dagihrm ve sehirlesme dikkate almdigmda gorulecektir
ki.yerlesim birimleri arasmdaki biiyiiklukler ve mesafeler goreceli olarak birbirine
yakm ve yerlesim birimleri arasmda genellikle ycgun bir trafik vardir.Bu durum
bircok

kisinin

benzer

sosyo-kiiltiirel imkanlardan

faydalanma

irnkamm

artt1rmaktad1r.K1sacas1
yurt dismda yapilan arasnrma bulgulan gibi biiyiik ve kiiciik
yerlesim birimleri arasmdaki muhtemel kendini acma duzeyi farkhligmm burada
yasanmamasi normal sayilabilir.
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Ailenin Ayhk Gelir Duzeyi ile Kendini Acma Diizeyi Arasmdaki Iliskiye Ait
Bulgulann Tartisma ve Y orumu

Denence

11 'e iliskin arastirma bulgulan.diisiik.orta

ve yiiksek ayhk gelir

diizeyine sahip lise ogrencilerinin olusturdugu gruplar arasmda yapilan analizlerde
anlamh bir fark olmadigi ortaya cikmistir.
Ergenlerin

kendini

acmasmda,

ailenin hangi

sosyo-ekonomik

gruba ait

oldugundan cok, ailenin yapisi, ana-baba tutumu ve ergenin aile dismdaki cevresinin
daha etkili oldugu diisunulebilir.Ancak bu goriisiin kabul gorebilmesi icin bu konuda
yapilacak arastirmalar sonuclarma ihtiyac vardir,
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BOLUM VI

SONU<; VE ONERiLER

Bu boliimde arastirma sonucunda elde edilen bulgulara dayah olarak vanlan
genel sonuc ve onerilere yer verilmistir.
Bu arastirmada, lise 6grencilerinin kendini acma davramslan ile kendini acma
duzeyini etkileyebilecek olasi bir takim etmenler karsilastirmali olarak incelenmistir.

SONU(;LAR

Bu

arastirmayla

elde

edilen

sonuclar.dorduncu

bolumdeki

bulgular

dogrultusunda ve sirasmda asagida verilmistir:
1. Cinsiyetin; lise 6grencilerinin kendini acma duzeyi uzerinde anlamh bir
farkhhga

sebep

oldugu

bulunmustur.Bulgular

kizlann

kendilerini

erkeklerden daha 90k actigiru gostermektedir.
2. Arastirma bulgulan; "anneye", "aym cins yakm arkadasa" ve "psikolojik
damsmana", kizlann

erkeklerden daha 90k acildigmi gdstermektedir.

Babaya.karsi cins yakm arkadasa ve 6gretmene acilma duzeyinde ise
cinsiyetler arasi anlamh bir fark olmadigi ortaya cikrmstrr.
3. Arastirma bulgulan; "diisiince ve goriisler", "okul", "aile", "kisilik" ve "zevk
ve ilgiler" konulannda kizlann erkeklerden daha 90k kendilerini actiklan
sonucuna ulasilrmstir.Cinsellik konulu acilma diizeyinde ise cinsiyetler arasi
anlamh bir fark olrnadigi ortaya cikmistir.
4. Simf seviyesinin; lise 6grencilerinin kendini acma diizeyi iizerinde, anlamh
bir farkhliga sebep oldugu bulunmustur.Uciincii smif 6grencilerinin kendini
acma duzeyi, birinci ve ikinci simflardaki ogrencilere gore yiiksek cikmistir.
5. Akademik basan diizeyinin; lise 6grencilerinin kendini acma diizeyi iizerinde
anlamh bir farkhliga sebep olmadigi bulunmustur.
6. Okul tiiriiniin; lise 6grencilerinin kendini acma diizeyi iizerinde, anlamh bir
farkhliga sebep oldugu bulunmustur. Arastirma bulgulan Lefkosa Turk Lisesi
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ve Anadolu Giizel Sanatlar Lisesi ogrencilerinin kendini acma di.izeyleri
arasmdaki farkm anlamh olmadigi.ancak Lefkosa Turk Lisesi ogrencilerinin
kendini acma di.izeylerinin; 20 Temmuz Fen Lise~i ve Sedat Simavi E.M.L.
ogrencilerinkinden anlamh diizeyde yuksek oldugu gori.ilmi.i~ti.ir.Anadolu
Giizel Sanatlar Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi ogrencilerinin kendini acma
diizeyleri arasmdaki farkm anlamh
ogrencilerinin kendini

olmadigi.ancak her

iki okulun

acma di.izeylerinin de Sedat Simavi E.M.L.

ogrencilerinkinden anlamh diizeyde yiiksek oldugu ortaya cikrmstir.
7. Sosyal faaliyetlere kanhmm.lise ogrencilerinin kendini acma diizeyi iizerinde
anlamh bir farkhliga sebep olmadigi bulunmustur,
8. Anne ve babanm ogrenim di.izeyinin;lise ogrencilerinin kendini acma diizeyi
iizerinde anlamh bir farkhliga sebep olmadigi bulunmustur.
9. Kardes sayisi farkhligmm; lise ogrencilerinin kendini acma diizeyi uzerinde
anlamli bir farkhhga sebep olmadigi bulunmustur.
10. Yasantisirun cogunu gecirdigi iilke (KKTC veya TC) farkh olan; lise
ogrencileri arasmda, kendini acma diizeyi bakimmdan anlamh bir fark
olmadigi bulunmustur.

11. Yasannsmm cogunu gecirdigi yerlesim birimi [(il-il9e) veya (kasaba-koyj]
farkh olan; lise ogrencileri arasmda, kendini acma duzeyi bakimmdan anlamh
bir fark olmadigi bulunmustur.
12. Ailesinin ayhk gelir di.izeyinin;lise ogrencilerinin kendini acma diizeyi
iizerinde anlamh bir farklihga sebep olmadigi bulunmustur.
13. Lise ogrencileri "acilman bireyler" olarak; yiiksek kendini acma diizeyinden
dusiik kendini acma di.izeyine dogru su sekilde srralenmaktadir.Avnr cins
yakm arkadas.anne.baba.karst cinsi yakm arkadas.psikolojik damsman ve
ogretmen.
14. Lise ogrencileri "acihnan konular" olarak; yiiksek kendini acma di.izeyinden
dusuk kendini acma diizeyine dogru su sekilde siralanmaktadir.Okul.Zevk ve
ilgiler,Dii~i.inceve Gorii~ler,Aile,Ki~ilikve Cinsellik.

\
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ONERiLER

1. Arastirma sonuclan lise ogrencilerinin akranlanyla olan iliskilerine 90k onem
verdiklerini ortaya koymustur.Bu bulgu akran dayamsmasmm olumlu yonlere
yonlendirilmesiyle,

ergenlerde

istendik

davramslar

olusturmak

icin

kullamlabilir.
2. Bulgular, ozellikle babaya donuk olmak i.izere, ergenlerin aile ici duygu ve
dusiince paylasimmm nitelik ve nicelik olarak artmasi gerekliligini
gosterrnektedir.Bu davrams yeni kusaklara okul oncesinden i.iniversiteye
kadar egitim ortammda orgiin olarak verilebilecegi gibi, yetiskinlere de halk
egitimi suretiyle ulasilabilir.
3. Kendini Acma Olcekleri uygulanarak cevresiyle iliskilerinde sorun yasayan
bireylere etkili iletisim becerileriyle beraber kendini acma egitimi verilebilir.
4. Etkili iletisim becerileri sadece ders miifredati kapsammda

degil.bu

davramslan dogrudan veya dolayh olarak kazandirabilecek olan sosyal
faaliyetler yoluyla da ger9ekle$tirilebilir.
5. Arastirmamn bir
yiizeyselligidir.Oysa

diger bulgusu
ergenlerin

da ogretmen-ogrenci
kendine

saghkh

iliskilerinin

model

alabilecegi

yetiskinlerin basmda gelen ogretmenlerin ogrencileriyle iliskileri daha
doyurucu

olmalidir.Hizmet

191

egitim programlannda,

ogretmenlerin

ogrencilerine model olma rolleri konusuna da yer verilmelidir.Aynca
ogretmen-ogrenci

iliskisinin, ogretim kalitesini ve ogrenci basansmi

arttirmada onemli bir etken oldugu da unutulmamahdir.
6. Okul rehberlik servisleri bireyi tamma hizmetleri cercevesinde ogrencilerin
kimlerle,ne kadar,ne zaman,nerede ve neleri paylastiklanm ogrenip onlann
muhtemel sorunlanm cozmede bu bulgulan kullanabilir.
7. Arastirmada lise ogrencilerinin psikolojik damsmanlar ve psikolojik damsma
hizmetlerinden yeterince haberdar olmadiklan g6riilmii$tiir.Bu konuda da
ogrenciler okula geldikleri ilk gi.inden itibaren bilgilendirilmelidir.
8. Bulgular lise ogrencilerinin aym oranda olmak kaydiyla, en az acildiklan
kimselerin ogretmenler ve psikolojik damsmanlar oldugunu gostermektedir.
Bu durum,ogrencilerin bu iki okul cahsamm da,benzer sekilde algiladiklan
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anlarnma gelebilir.Bu yanhs algmm onune gecmek icin liselerdeki rnevcut
psikolojik darnsmanlann "rehber ogretrnen" unvamyla,haftahk ders cizelgesi
dahilinde belli smiflara zorunlu derse girmelerinin oniine gecilmelidir.Yine
bu

meslegin

okullardaki

gorev ve

yetkilerini belirleyecek

yasalar

cercevesinde.nobetci ogretrnenlik,smav gozetmenligi gibi harici gorevler
verilrnernelidir.
9 .. Kendini acma davramsmm daha iyi anlasilmasi icin.bu kavrarnm diger
psikolojik

siireclerle

(benlik

algisi.ana-baba

tuturnu,uyurn,kendini

gerceklestirme vs.) iliskisini ortaya koyacak arastirmalar yapilmahdir,
10. Ergenlerin en az acildiklan cinsellik konusunda, dogru kaynaklardan
bilgilenrnesi ve dogru kisilere acilabilmesi icin evde anne-babalar.okulda
rehberlik servisi tarafmdan ogrenciler bilgilendirilrnelidir.
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Ek 1-A.Kendini Acma Envanteri Yonergesi
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arastirmamn yapilmasina iliskin izin onayi.

EK 1-A

KENDiNi A(;MA ENV ANTERi
Bu olcek.sizin cevrenizdeki bazi bireylere karsi kendinizi acma davramsimzi olcmeyi
amaclamaktadir.Envanterde
konularda

yer alan ifadeleri

annenize,babamza,aym

dikkatle

okuyun.Bu

cins yakm arkadasuuza.karsi

ifadelerde

belirtilen

cins yakm arkadasimza,

ogretmeninize ve psikolojik damsma uzmammza ne olcude icinizi dokebileceginizi.dusunce
ve duygulanrnzi aciklayabileceginizi

dusunun.

Olcekteki her bir konuyu bu bireylerden herhangi birine :
Rahathkla acabiliyorsamz : 2
Yiizeysel olarak gel,'.i~tiriyorsamz : 1
Hie knnusmuyorsamz : 0 rakarmm ilgili kutucuga yazimz,
Olcegi nasil cevaplayacagiruzi daha iyi anlatabilmek icin bir ornek verelim :

Sira No

iFADELER

Anne

Baba

Aym Cins
Arkadas

1

Bos zaman
ugra~lanm

0

0

2

Karst
Cins
Arkadas

Ogretmen

Psikolojik
Damsman

1

1

0

Bu ornegi cevaplayan birey "bos zaman ugraslan" konusunda annesiyle.babasiyla
psikolojik

damsmamyla

konusmamaktadir.Bu

sebeple

ilgili kutucuklara

ve

"O" rakarmm

yaznustir.Karsi cinsten yakm arkadasiyla ve ogretmeniyle bu konuyu yuzeysel konustugu icin
de ilgili kutucuga "1" yazrmstir. "Bos zaman ugraslan" konusunda

aym cinsten yakm

arkadasi ile ise rahatlikla konusabildigi icin ise ilgili kutucuga "2" rakarmm yazrmstir.
Cevaplanmz kesinlikle gizli tutulacaktir.Dikkatle ve ictenlikle cevaplandirmanizi
bekliyoruz.
Lutfen bu islemi her bir ifade ve her bir birey icin yapmiz.Bize sizi anlama firsati
verdiginiz icin TE~EKKURLER.
Not : Acilman bireylerden olan "psikolojik damsma" psikolojik ve akademik
problemlerle ilgilenen uzman kisileri ifade etmektedir.Simdiye

kadar psikolojik damsmana

gitmediyseniz bile, "eger psikolojik damsmana gitseydim bu konuda ne kadar
aphrd1m"dii~iincesini dikkate ahmz,

EK 1-B
KENDiNi ACMA ENVANTERi VE CEVAP KAGIDI
II)

a,

C:
C:
<(

iFADELER

I

"'
co"'

.c

~

mluk siyasal konularla ilgili dusuncelerim,

irarun insan hayatrndaki yerine iliskin .9.oru:;;elim.

ni

ve de_g_i$ik

olaylara karsi tavnrn.

ivrerndeki insanlar hakkindaki

dusuncelerirn.

inluk hayattrnda dinin yeri

ia-baba, ,;;ocuk ili9kilerinin

nas1I olmas1 gerektigine ili9kin goru:;;lerim.

sanlann nasil daha mutlu olacaqma iliskin goru:;;lerim.
~ TOPLAM

,avlardaki

basanrn.

rslerin hosuma giden

ve gitmeyen

1retmenlerimle olan iliskilerimdeki

yanlan.
problemlerim.

J1_g_1m kink notlar.

11f arkadaslanrnla

olan anlasrnazlrklanrn.

:uldaki kurallann gerekliligi veya gereksizligi.

,av zamanlanna iliskin problemlerim.
isleki qeleceqimle ilgili planlanm

~ TOPLAM
nemle olan iliskilerirnin iyi
bamla olan iliskilerirnin iyi

ve kotu
ve kotu

yanlan.
yanlan,

emin maddi durumu.
rdeslerirnle olan ili§_kilerim.

emin beni destekledi_g_i konular.

emin beni engelledigi konular.

ne ve babarrun benimle ilgili dusunce ve istekleri.
emin sosyal ve kulturel ozellikleri.

'.A TOPLAM

plumumuzdaki

cinsel davra11_1:;; standartlan

konusundaki__giiru91erim.

r91t cinsten biri ile olan arkadashk iliskilerirn.
rsrt cinsten bireylere nasil davrand1_g_1m.

: - erkek arkadashqrnm

s.rurlan konusundaki

du9uncelerim.

rsrt cinsle ilgili guzellik veya yakrsrklrhk standartlanm.

isel yasamrmla ilgili konular.

rstt cinsten ilgi duydugum bireyle ilgili du9unce ve duyqulanrn.
isel problemlerim.

'.A TOPLAM

gendigim kisilik ozelliklerim.
ylanm

ve ahskanlrklanrn.

,ili_g_imin beni kayqrlandrran yanlan.

ndimi sucladrqrm konular.
anlarrn begenisini kazanmak i9in neler yapt1g1m.
nluk duygusal degi:;;melerim.

:Ii sulanrn.
ska insanlann beni nasil gordukleri.

:A TOPLAM

udu_g_um kitaplar.

:;;land1g1m rnuzik turu

vdigim sinema, tiyatro eserleri ve televizyon program Ian.

'irnle il.9.ili zevklerim.

s zaman u_g_ra91anm.
tor arkadaslardan

ho~land1_g_1m.

?land1g1m sportif faaliyetler.
ni ceken insanlar ve olaylar.

A TOPLAM
NEL TOPLAM

~TP

"C

- "'
I $,~
<(

idm-erkek e:;;itligi ile ilgili dusuncelerim.

<h

·- "'
(.)

"'

C:

<h

"'
-"' ..."'
l!?'""'
~ "'
·(.)

"C

C:
a,

E

""'
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C:

E
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·""'
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II)
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>Cl

<h

-
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EK2

KiSiSEL BiLGi FORMU
Sevgili cgrenciler ;
Bu anket lise ogrencilerinin kendini acma davranisim etkileyen etmenleri belirlemek
amaciyla hazirlanrmstrr.
Sizden istenen anketteki her soruyu dcgru bir sekilde cevaplamamzdir.
Anketteki sorulann cevap siklanndan kendi durumunuza uygun olam bulup.onundeki
parantezin icine ( X) isareti koyacaksunz.Eger sizin durumunuza tam uygun dusen bir cevap

yoksa.secenekler icinden durumunuza en uygun olam isaretleyiniz,
Vereceginiz bilgiler arastirmarun dismda hicbir yerde kullamlmayacaktrr.Arastirrna
sonuclanrun guvenilir olabilmesi,sorulan ictenlikle cevaplandirmaruza baghdir.
Bu konuda gerekli titizligi gostereceginizi umar.yardimlanmz icin simdiden tesekkur
ederim.
Ismail ATES
Psikolojik Damsman

SORULAR:
1. Cinsiyetiniz :
a. ( ) K1z
b. ( ) Erkek
2. Simfuuz :
a. ( ) Lise I b. ( ) Lise II c. ( ) Lise III
3. Okul Turunuz :
a. ( ) Genel Lise b. ( ) Fen Lisesi c. ( ) End.Meslek Lisesi d. ( ) Guzel, Sanatlar Lisesi.
4. Akademik (ders basansi) basan durumunuz:
a. ( ) Dusuk b. ( ) Orta
c. ( ) Yuksek
5. Okulunuzdaki sosyal faaliyetlere (spor.tiyatro.muzik.halk oyunlan vs.) aktif olarak
katihyor musunuz?
a. ( ) Evet
b. ( ) Hayir
6. Anne ve babamz sag rm?
a. ( ) Anne-baba sag
b. ( ) Anne-baba olii (8.soruya geeiniz)
c. ( ) Anne sag-baba olu
(8.soruya geciniz)
d. ( ) Anne olu-baba sag
(8.soruya geciniz)
7. Anne ve babamz ayn rm?
a. ( ) Evet
b. ( ) Hayir
8. Anne ve babamz oz mu?
a. ( ) Anne-baba oz
b. ( ) Anne-baba uvey
c. ( ) Anne oz-baba uvey
d. ( ) Anne uvey-baba oz
9. Annenizin ogrenim durumu nedir?
a. ( ) Okur-yazar degil
b. ( ) Okur-yazar
c. ( ) ilkokul
d. ( ) Ortaokul
e. ( ) Lise
f. ( ) Yuksekokul veya universite
l 0. Babamzm ogrenim durumu nedir?
a. ( ) Okur-yazar degil
b. ( ) Okur-yazar
c. ( ) Ilkokul
d. ( ) Ortaokul
e. ( ) Lise
f. ( ) Yuksekokul veya universite
11. Hayatimzi en 90k nerede gecirdiniz?
a. ( ) KKTC
b. ( ) TC
c. ( ) Diger
12. Hayatmizi en 90k hangi yerlesim merkezinde gecirdiniz?
a.( ) (Kasaba=Koy)
b.( ) (il-il9e)
13. Kardes sayisi (kendiniz dahil) :
a. ( ) Tek cocuk
b. ( ) 2-3 kardes
c. ( ) 4 ve daha fazla kardes
14. Ailenizde fert basma dusen ayhk gelir miktan ne kadardir? (ailenizin yaklasik ayhk
gelirini ailenizdeki kisi sayisma bolerek bulabilirsiniz)
a. ( ) Dusuk
(fert basma 0-300 YTL arasi)
b. ( ) Orta
(fert basina 301-600 YTL arasi)
c. ( ) Ytiksek (fert basina 601 YTL ve daha yukan)
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