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Bu cahsmanm

amaci, tek ebeveyne

sahip ergenlerin

benlik

saygrsi

diizeylerini incelemektir. Buna gore arastirmada, anne babasi bosanan ve tek
ebeveynle yasamak zorunda olan ergenlerin benlik saygtlanrun Rosenberg Benlik
Saygisi Ol9egi alt boyutlarma gore ve ergenlerin demografik degiskenlerine gore
incelenmesi hedeflenmistir.
Arastirma, Lefkosa'ya bagh 10 farkh okulda 9., 10., 11. ve 12. suufta
ogrenim goren 140 tek ebeveynli ogrenci iizerinden yurutulmustur. Bu ogrencilerin
65'i kiz, 75'i erkektir. Arastirmada, ogrencilerin benlik saygilanm olcrnek icin
Rosenberg Benlik Saygrsi Ol9egi ve demografik ozellikler icin ise arastirmaci
tarafmdan hazirlanan kisisel bilgi formu kullamlrmsnr.
Rosenberg Benlik Saygisi Ol9egi 63 sorudan ve 12 alt boyuttan olusmaktadir.
Bu alt boyutlar; Benlik Sayg1S1, Kendilik Kavrammm Surekliligi, insanlara Giiven
Duyma, Elestiriye Duyarhhk, Depresif Duygulamm, Hayalperestlik, Psikosomatik
Belirtiler,

Kisilerarasi

lliskilerde

Tehdit

Hissetme,

Tartismalara

Katilabilme
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Derecesi, Anne Baba Ilgisi, Babayla lliski ve Psisik izolasyondur. Arastirmadan elde
edilen veriler, SPSS 20.0 programi kullanilarak analiz edilmis ve yorumlanmistrr.
Arasurma sonuclanna gore, anne babasi bosanmis ergenlerin benlik saygrsi
duzeyleri dusuk seviyede cikrmstir. Tek ebeveynli ergenlerin Rosenberg Benlik
Saygrsi Olceginin alt boyutlarma gore puanlan, en dil~ilk ikinci (kendilik kavrammm
surekliligi), ilc;ilncil (insanlara gilven duyma), yedinci (psikosomatik belirtiler), 11.
(babayla iliski) ve 12. alt boyutta (psisik izolasyon) cikrmstir. En yuksek puanlan ise
dorduncn (elestiriye duyarhhk), besinci (depresif duygulamm) ve 10. alt boyutta
(anne baba ilgisi) cikrmstir.
Ergenlerin cinsiyet, yas, kardes sayilan, anne baba aynlma suresi, anne
babanm baska evlilik yapip yapmadiklan ve su an kiminle yasadiklan degiskenleri
ile benlik saygrsi diizeyleri arasmda anlamh bir farkhhga rastlanmarrustir. Fakat
psikolojik yardim alan ergenlerin almayanlara oranla benlik saygrsi dtizeylerinin
yuksek c;1ktig1 belirlenmistir.
Anne babasi bosannus ergenlerin demografik degiskenlerinden yaslan, anne
babalarmm aynlma silresi, yasadiklan birey, anne babalan ile gorusme sikhgi, kardes
sayilan, psikolojik yardim ahp almamalan, anne babalarmm baska bir evlilik yapip
yapmamalan, icinde yasadiklan aile tipleri ile olc;egin alt boyutlan arasmda anlamh
farkhhklara rastlanrmstir. Fakat cinsiyetleri ile olc;egin alt boyutlan arasmda anlamh
bir farkhhk bulunmarmsnr.

Anahtar Kelimeler: Aile yapisr, benlik saygisr, bosanma, ergen.
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ABSTRACT

ANALYSING THE SELF-ESTEEM

LEVEL OF ADOLESCENTS WITH

SINGLE PARENTS ACCORDING TO SEVERAL VARIABLES

Miige ASIKLI ERSOY

Post Graduate, Department of Physical Counselling and Guidance
Thesis Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Askin Kiraz
January 2016, 130 pages

The aim of this study is to analyse the self-esteem level of adolescents with
single parents. Accordingly, in the research, it is aimed to analyse the self-esteem
level of adolescents whose parents are divorced and who have to live with a single
parent in terms of the sub-dimensions of Rosenberg Self-Esteem Scale and in terms
of demographic variables of adolescents.
The study was performed upon 140 single parented students having education
in 10 different schools in Nicosia at 9th, 10th, 11th and 12th grades. 65 of these
students are females and 75 of them are males. In the study, to assess the self-esteem
of students Rosenberg Self-Esteem Scale and for the demographic characteristics
personal information questionnaire prepared by the researcher have been used.
Rosenberg

Self-Esteem

Scale consists of 63 questions

and 12 sub-

dimensions. These sub-dimensions are; Self-Esteem, Self-Concept Continuity, Trust
to

People,

Sensitivity

to

Criticism,

Depressive

Emotions,

Fancifulness,

Psychosomatic Symptoms, Feeling Threats in Interpersonal Relations, The level of
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Participating in Discussions, Parental Interest, Relations with Father and Psychic
Isolation. Data gained in the research has been analysed and interpreted using SPSS
20.0 programme.

According to the research results, the self-esteem levels of adolescents with
divorced mother and father have turned out to be in the low level. The lowest selfesteem levels of Adolescents with Single Parents have turned out in

2nd

(Self-

Concept Continuity), 3rd (Trust to People), ih (Psychosomatic Symptoms), 11th
(Relations with Father) and 12th sub-dimensions (Psychic Isolation). The highest
self-esteem levels have turned out in the 4th (Sensitivity to Criticism), 5th (Depressive
Emotions) and 10th sub-dimensions(mother and father interest).
A meaningful difference between the variables of adolescents' gender, age,
number of siblings, mother and father separation duration, whether their mother or
father has married or not and who they live with presently, and self-esteem levels
hasn't been encountered. However, it is determined that the self-esteem levels of
adolescents who get psychological assistance have turned out to be higher than the
ones who don't get psychological assistance.
A meaningful difference between demographic variables of the adolescents
with divorced mother and father such as the age, mother and father separation
duration, their father or mothers' living with other people, the meeting frequency
with mother and father, whether they get psychological assistance or not, whether
their mothers or fathers have married to other people or not and their living status as
in an elementary family or in a large family, and the sub-dimensionsof related scale
has been encountered. However, a meaningful difference between their genders and
the sub-dimensionsof the scale hasn't been found.
Keywords: self-esteem, adolescent, family structure, divorcement.
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deneyimlerini benden esirgemeyen, her aradrgimda ulasabildigim, sirasmda arkadas,
sirasmda tez damsmamm olan 90k sevgili D09. Dr. Askm Kiraz'a yiirekten tesekkur
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BOLUMI

GiRi~

Ergenlik donemi, bireylerin bedensel, bilissel ve sosyal-duygusal alanda pek
90k degisim yasadiklan bir donemdir, Ergenler bu donemde bircok gelisimsel gorevi
yerine getirmeye calisirlar, Bu donemin en onemli gelisimsel gorevi benlik saygrsi
kavrammm kazamlmasidir (Morsilnbill, 2011 ).
Ergenlik donemi ayni zamanda bulug donemi olarak da adlandmlmaktadir,
Ergenlik, cocuklukla yetiskinlik arasmda kalan bir ara donemdir, Ergenlik donerni
kizlarda 11, erkeklerde 13 yas civarmda baslar; kizlarda 18, erkeklerde 20 yaslanna
kadar silrer. Bu donemde birey duygusal, sosyal, cinsel ve fiziksel yonden bir takim
degisikliklere ugrar, Gerek ergenlik gerekse genclik donemleri insan yasarrnnm en
gilzel, en mutlu ve en gil9lil donemleri olurken, aym zamanda hirer kriz ya da
bunahm donemleridir (Kulaksizoglu, 2006). Bu donemde daha hassas, daha kmlgan
ve daha ofkeli olurlar. Ergenin bu donemi basanh bir sekilde atlatabilmesi icin bu
konuda yeterli bilgiye sahip olan, hosgorulu ve anlayish bir anne babaya ihtiyaci

vardir,
Bu donemin belirgin ozelligi luzli bir bilyilme ve gelisme gorulmesidir, Her
cocuk icin bu gelisim ve degisim ayru olmayabilir. Bazi cocuklar ergenlik donemine
erken girerken, bazilan ise gee girer. Ergenlik belirtilerinin gorulmeye baslamasmda
oncelikle cevrenin, aileden gelen kahtsal ozelliklerin ve ruhsal etkenlerin rolil vardir
(Kulaksizoglu, 2005). Bu hizh buyume ve gelisimin sakin ve rahat atlatilmasi icin
hem anne babamn hem de ergenin bilinclendirilmesi onemlidir,
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Yasamm her doneminde oldugu gibi ergenlik doneminde de aile ergen icin
90k onemli bir faktordttr, Ergenlik doneminde ebeveyn ile yasanan olumsuz iliskiler,
ergenin uyumsuz olmasma ve hem anne baba icin, hem cocuk icin donemim daha zor
gecmesine neden olur. Bunun yamnda anne baba ile kurulan yakm ve steak iliskiler,
ergenin bireysellesmesine ve yasadigi degisimlere kolay uyum saglamasma yardimci
olmaktadir (Gullato ve Adams'tan akt. Ates ve Akbas, 2012). Benlik saygisr gelisimi
bebeklik doneminden itibaren gelismeye baslayarak ozellikle ergenlik doneminde
onem kazanmaktadir,
Benlik saygisr, bireyin kendisini yetenekli, onemli, basanh ve degerli biri
olarak algilama derecesidir. Kisinin kendisini bu acilardan yeterli biri olarak
degerlendirmesi egilimi de olumlu bir kisilik ozelligi saytlmaktadir, Benlik saygrsi
ytiksek olan bireyler, kendilerini saygiya ve kabul edilmeye deger, yararh kisiler
olarak algilama egilimindedirler (Aksoy ve Temel, 2005). Benlik saygtsmm ytiksek
olabilmesi icin ergenin ilk olarak mutlu, saghkh, ozguvenli ve iyi iliskiler kurabilen
bir ailede yetismesi onemlidir.
Cocugun kisiliginin olusumu, karakterinin bicimlenmesi ve benlik saygisinm
gelisimi, btiyiik ol9tide ozdesim modelleri olan ana babanm kisilik yapilanna
baglidrr, Kendine gilveni olan anne ve baba, bu ozguvenlerini cocuklanna da yansrtip
gilvenli olmalanm saglarlar, Anne ve babanm davramslanni kendine model olarak
alan cocuk, boylelikle istenen ve istenmeyen davranislan
kendini bu dogrultuda yonlendirecektir

onlardan ogrenecek,

(Yavuzer, 2004). Diger taraftan benlik

saygilan dtlstik olanlar, kendilerini pek onemli olmayan, sevilebilir ozelliklerden
yoksun,

kendilerine

ve

yeteneklerine

guvenmeyen

kisiler

olarak

gorme

egilimindedirler (Aksoy ve Temel, 2005). Bu nedenle anne babanm davranislannda
tutarh olmalan, her kuracaklan cilmlede ve sergileyecekleri davramslarda titiz
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davranmalan gerekmektedir. Her cocugun mutlulugun, sefkatin, huzurun ve ilginin
oldugu bir aile ortammda btiyiimeye ihtiyaci vardir,
Her seyden once iyi bir ebeveyn, iyi bir arastrrmacidir, .Kendini gelistiren,
degisime acik ve cocuklanyla empati kuran ebeveynler her zaman cocuklanmn
gelisimlerine katki saglarlar, lyi bir ebeveyn cocuguyla her zaman pozitif iliskiler
kurar. Cocukla kurulan pozitif iliskiler onun her yonden gelismesine, ozellikle de
benlik saygtsmm gelisimine 90k fayda saglayacaktrr (Ozkaynak, 2013).
Toplumda her ergen aym aile yapisma sahip olamamaktadir, Bazi ergenler
saghkh aileye sahip olurken, bazilan ise anne babasi bosannus saghksiz aileye sahip
olmaktadir, Ne yazik ki bu gibi durumlarda cocuklann veya ergenlerin ne derecede
etkilenecegi goz onunde bulundurulmamaktadtr,
Saghkli aile dtizeninde aile liyelerinin hepsi gorev ve sorumluluklarmm
bilincindedir.

Hicbir

zaman

gorev

ve

sorumluluklanm

yerine

getirmekten

kacmmazlar, Duygusal yonden birbirlerine baghdirlar, Esler birbirlerine isteyerek ve
zevkle yardim ederler. Birbirlerini degerli bulur ve birbirlerinin benlik degerlerini
olumlu yonde gelistirirler, Aile toplumla iliskisini dengelemistir, ne toplumdan kopar
ne de toplumun baskistna tlimtiyle boyun eger, Kisacasr, saglikh aile, insanlarm
psikososyal yonden olgunlasmasmi temin eden temel sosyal baglami olusturur
(Cuceloglu, 2000).
Birbirlerine karsi saygih, iletisimi tam ve saghkli bir aile ortammda btiyilyen
cocuklar olumlu benlik saygisma sahip, kendisi ve cevresiyle bansik, kendine
glivenen, yasami boyunca emin adimlar atabilen bireylerdir. Diger yandan tek
ebeveyne sahip ergenler daha fazla risk alttndadirlar; benlik saygilannm dusuk olma

olasilrgr daha yiiksektir. Cunku cocuk veya ergen, anne baba arasmda yasanan
cansmalardan, olumsuz olarak etkilenebilmektedir.
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Bosanma

bir cocugun

Cocugun bosanmaya

hayatiru

etkileyecek

en onernli

olaylardan

tepkisi ailenin o anki tutumu ve cocugu nasil bilgilendirdigi

oldukca ilgilidir. Bu bilgilendirme

sonunda cocugun

onemlidir (Oztiirk, 2006). Cocuk artik iki ebeveyniyle
babasmm iyi ya da kotil birlikte yasamalanna

kendisini

Cocugun bosanma
onun hem aile icerisinde

dislanacaktrr,

karsismda

birlikte yasamayacak

taruk olamayacaktir,

yasadigr duygusal

hem de sosyal cevresinde

Belki de beklenmeyen

tepkiler

Kabul edilmeyen

problemleri

uyum problemleri

yasamasma

gosterdigi

icin cevresi tarafmdan

terk edilmislik

olumsuzluklarm

yasanmamasi

aile bireylerinin

bilincli, anlayish, empati kurarak bireye yaklasmasi

Carl Rogers,

benlik

Turn bu

ve benlik saygrsnun olumsuz etkilenmemesi

icin tilm

saygismm

sicakhktrr,

Ikincisi

tutumlandir,

saygrsi yuksek

olacaktir,

izin

ve

kapilmasma

olusrnasmda

cezalardtr,

neden

neden

olacakttr,

onemli alam ilzerinde durmustur, Bunlardan

demokratik

yasayacaktir,

ve davramssal

olup tamamen

ve

ve anne

Bu durum cocugun daha da ice kapamk veya hircm olmasma
duygusuna

Bosanmanm

Her cocuk anne babasiyla

onemlidir.

ebeveyn-cocuk

Ucuncu

bunlara

kritik

alan

ket vuracagi

sayg1sma sahip olarak gelecekte basanli,

ise,

il9

ebeveynin

cocuklarda

dustlnultlrse,

benlik
kisinin

ortadadir (akt. Ozturk, 2006).

mutlu oldugu bir evde yasamanin

Bu durum ne yazik ki her ailede milmkiln

iliskisinin

ilki cocuga gosterilen kabul, ilgi, sefkat

Bu tic kriter yerine getirilerek yetistirilen

benlik saygismm olusumuna zarar verebilecegi

olmayabilir,

Cocugun

hayalini kurar.
ytiksek benlik

cesur ve kendine gilvenen bir birey olarak

yasarmni surdurmesi icin anne babalarm bosannus olsalar da bilincli davranmalan
cocuklanm

ile

suclu hissetmemesi

bu gercek karsismda cocuk cesitli duygusal ve davramssal problemler

neden olacaktir,

biridir.

olumsuz etkileyecek davramsta bulunmamalan

gerekmektedir.

ve
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1.1. Problem
Arastirmada yanrtlanmasi beklenen temel soru su sekilde belirtilebilir: "Anne
babasi bosanmis tek ebeveynli ergenlerin benlik saygrsi di.izeyleri, ergenlerin
demografik

ozelliklerine

ve ol9egin alt boyutlarma

gore nasil

degiskenlik

gostermektedir?". Problemin cozume ulastmlmasmda, benlik saygrsi ile ilgili alt
boyutlar ve ergenlerin demografik degiskenleri de goz oniine almrmstir, Bu temel
problem 1~1gmda a~agtdaki alt problemler belirlenmistir:
1. Anne babasi bosanrnis ergenlerin benlik saygrsi di.izeyleri nastldir?
2. Anne babasi bosanmis ergenlerin benlik saygtsi di.izeyleri, ergenlerin
demografik degiskenleri olan;
•

cinsiyetlerine,

•

yaslanna,

•

anne babanm bosanma si.iresine,

•

su anda kiminle yasadigma,

•

babalanrn gorme sikhgma,

•

annelerini gorme sikhgma,

•

kardes sayisma,

•

psikolojik yardim almalarma,

•

annenin baska bir evlilik yapmasma,

•

babanm baska bir evlilik yapmasma,

•

cekirdek ve genis ailede yasamalanna

gore degiskenlik gdstermekte midir?

3. Anne babasi bosanrms ergenlerin, Rosenberg Benlik Saygrsi Olceginin;
•

Benlik Saygisi,

•

Kendilik Kavrammm Surekliligi,
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•

insanlara Gtiven Duyma,

•

Elestiriye Duyarhhk,

•

Depresif Duygulamm,

•

Hayalperestlik,

•

Psikosomatik Belirtiler,

•

Kisilerarasi Iliskilerde Tehdit Hissetme,

•

Tartismalara Katilabilme Derecesi,

•

Anne Baba ilgisi,

•

Babayla Iliski,

•

Psisik izolasyon

alt boyutlarma gore aldiklan puanlar nasil degismektedir?
4. Anne babasi bosanmis ergenlerin Rosenberg Benlik Saygrsi Ol9egi alt
boyutlarma gore belirlenen puanlan ile ergenlerin demografik degiskenleri arasmda
anlamh bir iliski var mrdir?

1.2. Arasnrmamn Amaci
Bu arastirmada anne babasi bosanmis ergenlerin benlik saygrsi dtizeylerinin,
benlik kavrammm alt boyutlan dahilinde incelenmesi amaclanmaktadir, Arastrrrnanm
diger bir amaci ise anne babasi bosanrms olan ergenlerin benlik saygrsi dtizeyleri ile
kisisel bilgi formuyla elde edilen bireysel ozelliklerinin ve ailelerine iliskin bazi
degiskenlerin arasmda anlamh bir farkhlasma olup olmadigmr belirlemektir.
Benlik

saygist

dtizeyleri,

olcme

aract

kapsammda

alt boyut

olarak

degerlendirmeye ahnan benlik saygisr, kendilik kavrammm surekliligi, insanlara
gilven

duyma,

psikosomatik

elestiriye

belirtiler,

duyarhhk,

kisilerarasi

depresif
iliskilerde

duygulamm,
tehdit

hissetme,

hayalperestlik,
tartismalara
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katilabilme derecesi, anne baba ilgisi, babayla iliski, psisik izolasyon olgularmdan
olusmaktadir, Bireysel ozellikler ve ailelerine iliskin degiskenler olarak ergenlerin
cinsiyetleri, yaslan, anne babalarmm medeni durumu, bosanma sureleri, yasadiklan
birey, babalanru ve annelerini gorme sikhklan degerlendirmeye almrmstir,

1.3. Arastirmamn Onemi
Ergenlik, bireyin slirekli ve sliratli bir sekilde gelisim gosterdigi bir donemdir,
"firtma ve gerginlik donemi" olarak da adlandmlan ergenlik, her bireyin yasadrgi
onemli bir evredir (Yavuzer, 2013). Ozellikle bu donemde, gelisen ve bireyin tiim
yasarmm etkileyen benlik saygisi bireye kazandtrilmaktadir,
Benlik, cocugun dogumdan itibaren aile ve sosyal cevresiyle yasadigr
etkilesim ve iletisim sonucu olusur, Bireyin kendi benliginden memnun olmasi ve
begenilmesi durumu da benlik saygtsmi olusturur, Aile, cocuklann gelisimi, saghkh,
mutlu, basanh bir birey olmalarmda, olumlu bir benlik ve kisilik gelistirmelerinde
90k onemli bir yere sahiptir. Aile, cocugu dogumdan itibaren kendi bilgi, ilgi ve
sefkatiyle sekillendirmekte ve topluma kazandrrmaktadir, Her cocuk ashnda kendi
ailesinin bir yansrmasidrr, Bu ylizden ailelerin cocuk yetistirme konusunda bilincli ve
ozverili davranmasi gerekmektedir. Anne baba cocugun her zaman idolu ve ornek
alabilecegi kisiler olmahdtrlar, Anne babalarm hayattaki ilk gorev ve sorumluluklan
cocuklan olmahdir,
Toplumda, gerek sosyo-ekonomik sorunlar, gerek ozel sebepler, gerekse
yayginlasan sosyal medya ve kisilik farkhhklan

nedeni ile bosanmalarda artis

gdrillmektedir. Gunumuzde artik bireyler herhangi bir anlasmazhk karsismda hemen
bosanma yolunu secmektedirler, Bosanma olaymda esler, duygusal, sosyal ve
ekonomik olarak 90k sarsrlmaktadirlar, Cocuklar ise yasam sekli konusunda
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degisiklige ugrarlar, Boyle bir durumda cocuklann
tek ebeveynle

yasama

devam etmek zorunda

tum yasarru etkilenmektedir.

kalmaktadirlar,

Artik

Diger ebeveynle

ise
bu

belirli arahklarla

gorusmekte

ya da hie gorusmemektedirler.

Aile ile yasanan

olumsuz

ve gecisler

cocuklann,

saygisr

olaylar

etkilemektedir.
olabilecegi

Gtivenli,

gibi en

mutlu

ailede

ergenlerin
yetisen

benlik

ergenlerin

benlik

gelisimlerini

saygtsi

ytiksek

guclu kalkanlanm kaybettigini dustmen cocuk veya ergende

dusuk benlik saygisi meydana gelecektir.
Yapilan arastirmalar tam aileye sahip ergenlerin, parcalanmis aileye sahip
ergenlere gore benlik saygilanmn daha yuksek oldugunu gostermektedir. Anne baba
aynlsa bile iliskilerini saglikh, catismasiz ve saygi cercevesinde yuruttukleri takdirde
ve ergenlerin her iki ebeveynle duzenli olarak gorusmesi durumunda benlik saygrsi
duzeylerinin pek fazla etkilenmeyecegi dusunulmektedir.
Bu arastirma, ergenlerin benlik saygisi duzeyleri lizerinde bosanmanm
etkilerini ortaya koyarak, anne babalara, egitimcilere, ergenlere, bu alanda arastirma
yapanlara kaynak olmasi acismdan onern tasimaktadir. Aynca tek ebeveynli ailelerin,
cocuklannm bosanma olaymdan ne derecede etkilenebilecegi hakkmda bilgi sahibi
olmalan

ve bu siirecleri saglrkli bir sekilde atlatmalan

acismdan onern arz

etmektedir. Bunun yanmda Kuzey Kibns'ta benzer bir arastirmanm yapilmamis
olmasi yonuyle, bu calismarun alanyazmdaki

eksikligi kapatacagi ve benzer

cahsmalara ornek teskil edecegi dtistintllmektedir.

1.4. Snurhhklar
Bu arastirma anne babasi bosanmis, 14-18 yas arast, Lefkosa Bolgesi
okullarmda egitim goren hazirhk, lise 1, lise 2 ve lise 3. smif ogrencileri ile ve
Rosenberg Benlik Saygisi Olceginin kapsadigi bulgularla suurhdir,
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1.5. Tammlar
Benlik Kavrami: Bireyin kendisine iliskin dogru buldugu dinamik ve
karmasik inanclann tumudur (Yavuzer, 2013).
Benlik Saygisn Bireyin kendini degerlendirmesi sonunda ulastigi, benlik
kavrammi onaylamasmdan dogan begeni durumudur (Yorukoglu, 2004).
Bosanma:

Evlilik birlikteliginin

sonlanmasi

anlamma gelen bosanma,

kuramsal anlamda yasal olarak kurulan evlilik birliginin yine yasal olarak sona
ermesidir (Ozguven, 2001).
Ergenlik Ddnemi: Hizh buyume ve gelismenin oldugu kiz-erkek cinsel
ozelliklerinin belirdigi, 2-3 yilhk ilk genclik denemidir (Yorukoglu, 2012).
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BOLUMII
KURAMSAL BiLGiLER

2.1. Aile
Biyolojik iliskiler sonucu insan tliri.ini.in devarrum saglayan, toplumsallasma
si.irecinin ilk ortaya 91kt1g1, karsrhkh iliskilerin belli kurallara baglandigt, toplumda
olusmus maddi ve manevi zenginlikleri
psikolojik,

toplumsal,

kusaktan ku~aga aktaran biyolojik,

ekonomik ve hukuksal yonleri bulunan toplumsal

bir

kurumdur (Alicik, 2009).
Aile, ic ice iliskilerin 90k yogun olarak yasandrgr bir kurumdur. Beslenme,
giyim, egitim, sevgi ihtiyaci, duygusal gelisim, psikolojik gelisim, baknn, ki.ilti.irel
degerleri kazanma,

saglikh zeka gelisimini surdurme gibi temel ihtiyaclann

karsilandigi birincil yer ailedir. Aile ortami ve aile i.iyeleri arasmdaki saghkli iliskiler
bireyin olumlu benlik kazanmasnu, kendine gi.ivenmesini, kendine ve diger bireylere
sevgi, saygi duymasim, sosyal beceriler gelistirmesini ve topluma kazandmlmasmi
olanakh hale getirir (Karaca, 2010).
Ozankaya'ya gore, aile, icinde insan tliri.ini.in uretildigi, topluma hazirlanrna
si.irecinin ilk ve etkili bicimde olustugu, cinsel iliskilerin duzenlendigi, esler ve anne
babalarla cocuklar (ailenin bicimine gore baska yakmlar) arasmda steak, gi.iven verici
iliskilerin kuruldugu, ekonomik etkinliklerin az ya da 90k yer aldrg: bir toplumsal
kurumdur (akt. Kahraman, 2011). Ozguven'e (2001) gore aile, karsi cinsten iki
yetiskin kisinin yasal ve torel baglara uyarak kurduklan biyolojik, psikolojik ve
sosyolojik islevleri olan bir kurumdur.
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Uzunboylu

ve Salman'a

yasamak,

yasantilan

yaptiklan

bir sozlesmedir,

olarak

paylasmak,
Evlilik,

iliskiler

ve yetistirmek

sistemi,

amaclarla

erkegi kan koca

itibaren

gerceklestirilen
babanm

ailenin

cekirdegini

Aile,
karsilayarak

statil saglayan,

evlilik

aileyi cocuk tamamlamaktadir,

gorev ve sorumluluklan

olabilecekleri

cocuklara

bir kadmla

gibi

devletin hak ve yetisi bulunan yasal bir iliski bicimidir, insanm dogumundan
oldugu

dogacak

yapmak

yonden

var

baglayan,

cocuk

toplumsal

icinde

birbirine

(2011) gore evlilik karsi cinsten iki kisinin birlikte

olusturmaktadrr,

Aileye

yeni katilan

Evlilikle

cocukla

daha da artar. Ctmku artik davranislanyla

anne
ornek

yeni bir aile uyesi aralarma katrlmtsttr,
cocugun
saghkh

saglayan bir kurumdur.

fiziksel,

sosyal

ve duygusal

bir birey

olarak

yetismesini

Cocuk kendini,

Aile bireylerinin

gilven duygusu olusmaktadir,
kendine guvenmekte,

gereksinimlerini

ve topluma

kazandmlmasim

sevilen ve ailenin vazgecilmez

olarak gordilgil zaman degerli hissetmektedir.
ailede verilmektedir.

alanlardaki

"Ben degerliyim"

bir parcasi

duygusu, kucukken

birbirini oldugu gibi kabul ettigi aile ortammda

Oliven duygusunun

benlik saygisi ytikselmekte,

olustugu saglikh ailelerde,
kendine ve

birey

diger bireylere sevgi,

saygi duymakta, kimlik kazanmakta, kisiligi ve sosyal becerileri gelismekte, topluma
uyumlu

hale gelmektedir

(Kahraman,

2011). Yani toplumsal

kurum

olarak

adlandmlan aile aslmda diinya icin, gelecek icin saglikh, egitimli, saygih, yardim
sever nesiller yetistirmektir,

2.1.1. Saghkh Aile
Ailedeki

mutlulugu,

birlikteligi

saglamlastiran,

esler arasmda

kurulan

iletisimdir, Oncelikle saglikh bir evlilik ytiriitulebilrnesi icin eslerin birbirlerini
anlamalan, saygi ve sevgi gostermeleri gerekrnektedir. Saghkh evliliklerde esler
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birbirlerine

daha

acik

ve

durumunda

birbirlerini

birbirlerini

empati

birbirleriyle

ve cocuklanyla

daha

dinlerler

yoluyla

ihmh

davramrlar.

ve anlamaya

anlarlar.

Empati

Herhangi

cahsirlar,

duygu, dusunce ve eylemlerini

gelistirebilmis

Saghkh

tammasi, hem de karsismdaki

gercekci bir bicimde degerlendirmesi

anlasmazhk

Bu tip ailelerde

becerisini

saghkli iletisim kurabilirler.

bir

esler
aileler

iletisimde,

kisinin

bireyin davramslanru

vardir (Sendil ve Kizildag, 2005).

Her iki esin de iletisim konusunda basanh ve istekli olmasi mutlu evliliklerin;
iletisim konusunda
gorulrnektedir.

eksikliklerin

olmasi ise mutsuz evliliklerin

Mutlu ciftlerin birbirleriyle

90k konusabildikleri,

birbirlerini

cesitli konular ve olaylar hakkmda

daha iyi anladiklan,

duygu ve ifadeleri daha iyi sezinledikleri,
sureclerinde

cinsel arzulanni

soyleyebilirler,

cocuklanru

beklentilerini
cocuklannm

Birbirlerinin

yatan

(Bacaksiz, 2011 ).

ihtiyaclanru

rahathkla

doyuma ulastmrlar,

Evde

birlikte hareket ederler. Bir ebeveyn olarak

iyi yetistirmektir,

ve dili nasil

Ona killtilrel

gilzel bir ilslupla

farkh kisilik gelistirmelerine,

kazanmalanna

ardmda

olumlu cinsel iliskiler vardir, Esler birbirlerine

disiplin ve otoriteyi saglama konusunda
ilk amaclan

kelimelerin

daha

problem cozme yontemleri ve karar verme

daha basanh olduklan gorulmektedir

Saglrkh ailelerde

ortak noktasi olarak

degerleri,

kullanacagmi

normlan,

aktanrlar.

rol

Ozellikle

olumlu benlik algisi ve benlik saygrsi

yardimcr olurlar (Nazh, 2001).

2.1.2. Saghks1z Aile
Bireylerin kendilerinden
gerceklestirmede

saglikh

beklenen bireysel, toplumsal ve ailesel fonksiyonlan

bir beraberlik

ve saghkli

tipleridir. Battal'a (2008) gore fonksiyonel

bir iletisim kuramadiklan

aile

olmayan ailede aile ilyeleri birbirleriyle

dogrudan iletisim kurmazlar. Iliskileri ve iletisimleri her zaman dolayh bir sekildedir,
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-Oyeler aile icin degil kendileri icin var olduklan
kendi istedigi gibi yasamak

Her aile ilyesi

ister ve kendi bildigini yapar. Aile ici iliskilerde

kurtarmaya yonelik olarak yapmacikhk
Sosyal cevresinde

dusunceslndedlrler.

gilnil

hakimdir.

gayet sevilen, sayilan, iletisimi gilzel, saygili olan bir kisi

aile hayatmda tam tersi olabilir. Ctinkti aile kurumuna kisi henilz hazir degildir. Yani
bir aile kurabilmesi
olmasi

ve bu sorumlulugu

gerekmektedir.

olmalan,

Esin

cinsel iliskideki

tasiyabilmesi

sevilmemesi,

anlasmazhk

eslerin

icin her yonuyle evlilige hazir
farkh

kisilik

yapilanna

saghksiz aileye neden olabilecek

sahip

en onemli

ozelliklerdir.
Esler

arasmdaki

yasanabilmektedir.
davraruslannda
gelismektedir

catisrnalann

Eslerin

birbirlerine

da gozlenmektedir.
(Kahraman,

bir

kisrm

cinsel

davramslan,

iliskiler
cinsel

Esler arasmda cinsel catismalar

iliskilerindeki
cesitli sekillerde

2011 ). Kan koca cinsel istek ve arzulanm

rahathkla dile getirebiliyorlarsa

bu iliskiden doyum alacaklardtr,

bu da onlarm catisma yasamalanna

zevk almamalarma

Boylelikle

catismalann

ve iliskiden

cozumu gtlc olacaktir,

Ailelerin saghkh bir sekilde yollarma devam edip etmeyecekleri
problemleri

birbirlerine

Fakat cinsel arzu ve

isteklerini acikca ifade edemiyorlarsa
neden olacakur,

ilzerinden

eslerin aralanndaki

9ozme bicimine baglidir (Sendil ve Kizildag, 2005).

2.2. Ergenlik Ddnemi ve Geli~imsel Ozellikleri
Ergenlik, cocukluktan eriskinlige gecis silrecidir. Ergenlik donemi, hormonal
etkiyle baslayarak kizlarda 10, erkeklerde ise 12 yaslannda ortaya cikar, Biyolojik
degisikliklerin tamamlanmasi 3-5 yil silrer. Boy uzamasi, vucut ag1rhg1, kemiklerde
olgunlasma gibi cesitli organlarda ve vilcutta degisiklikler meydana gelir. Ayru
zamanda bu donemde daha hassas almgan ve ofkeli olurlar. Bu nedenle duygulanru
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kontrol

etmede zorluk yasarlar,

erkekler

ise ortalama

Ergenlik

18 yaslannda

doneminin

sonunda

biiyilme ve gelisimlerini

kizlar ortalama
tamamlamis

16,

olurlar

(Artan ve Bayhan, 2007).
Ergenlik

donerni

erinlik

ile baslar

ve kimligin

kazarulmasi

ile sonlamr.

Ergenlik donemi cocuklukla gene; yetiskinlik arasmda kalan bir donemdir, Baslangicr
ve bitisi konusunda kesin bir zaman belirtmek miimkiin olmasa da, bu donemin,
22 yaslar arasmi kapsayan psikolojik,
siireci oldugu
dcnemindeki

soylenebilir,

sosyal ve fiziksel bir gelisme ve olgunlasma

Bu donemde

gelisim cinsiyet, beslenme,

gibi bircok etkenden

etkilenmektedir.

bireysel

farkhhklar

onemlidir,

degisimlere
Ergenler,

ergenlik

duyarhhgmm
yanhs

gorunumuyle
kabul etmeye

doneminde

Bireyde

gorulen

hizli degisim

ergenlerin,

yasadiklan

di.izey

ve gelisimle

(Aktug, 2006).

bedensel

ve

cinsel

onlan kendileri hakkmda bilincli kildigiru dusunmektedir.

bir bicimde,

cevrelerindeki

onlar kadar ilgilendiklerini
baslarlar,

Ergenlik

cografi etkiler ve sosyo-ekonomik

ilgili bu donem "firtma ve stres donerni" olarak da tammlanmaktadtr,
Elkind,

12-

Ergenler

insanlarm

ve her zaman

gittikce

onlarm

siirekli olarak spot isiklan altmda hissederler,

ve

ilginin odagi olduklanru

kendi yarattiklan

cevrilirler ki Elkind buna "dussel seyirciler"

davramsiyla

admi vermektedir.

bir seyirci

kitlesiyle

Ergenler kendilerini

bu nedenle benlik bilincleri

artar ve

kendine hayran olma ile kendini elestirme arasmda gidip gelirler (akt. Onur, 2004).
Ergenlik yillan boyunca birey, kendisini ve icinde bulundugu
ve kurallanm
cocukluk

tammaya

doneminde

baslar,
kazandrgi

Ergendeki
duygusal,

belirli

egilimlerin

toplumsal

ve

toplumun adet

olusumunda,
zihinsel

onun

uyanlmalan

onemlidir, Bu sebeple, aile ortami icinde ilgi, destek ve deneyim elde eden bireyler
icin bu donem, daha basanh

gecebilir, Ergenin davramslanna

onun saglam bir kisilik ve sorumluluk

kazanmasi

konusunda

rehberlik

edecek ve

ona yardimci

olacak
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olan toplumsal

kurum,

ailedir. Aile,

ergenin

benligini

ve kisilik

yap1s1111

bicimlendirmede cok buyuk oneme sahiptir. Anne babanm ergene bu donemde
baskici davranmasi veya yasaklar koyup, onu krsrtlamasi bu evreyi daha catismah ve
zor gecirmesine neden olur (Yavuzer, 2012).
Aile icinde anne baba, ergene esit tutarhlikla davranmahdir, Yani anne
babanm tutumlan, ergenin haklanyla sorumluluklan arasmdaki dengeyi kurabilecek
tiirden olmahdrr, Anne ile baba ergene karsi dilden konusmaltdir, Anne babanm farkh
davrarns tutumlan, ergenin taraf tutmasma, dengesizlik ve kararsizlik yasamasina
neden olur. Bu donemde anne baba, ergenin kendisini ozdeslestirecegi en onemli
modeli olustururlar, Erkek ergenin kisilik gelisimi ve karsilasacagi catismalar
karsismda guclu bir babaya, kiz ergeninde kendisine basanh bir model olusturacak
ornek bir anneye ihtiyaci vardir, Anne babanm evlilik iliskilerinde basanli
olamamalan, ergenin aile icinde surekli kavga ve tartismaya tamk olmasi onun benlik
saygismi etkilemekte, kendi icinde catismaya ya da suclu davramslara itebilmektedir
(Yavuzer, 2013). Catismalt evde biiyilyen veya anne babasi bosannus bircok ergen bu
nedenle madde bagimhsi olmakta veya cesitli yasak iliskiler yasamaktadir,

2.2.1. Ergenlikte Bedensel Gelisim
Ergenlik donernindeki en carpici degisim; kisilik, sosyal ve benlik kavrami
iizerindeki onemi ile bilinen fiziksel yani bedensel gelisimdir. Ergenlikteki bedensel
degisimde genis bir sekilde bireysel farkhliklan

gormek miimkiindiir. Gelisim

tekduze olarak ilerlemez, standart bir buyume egrisi icinde gerceklesmez. Bedensel
gelisimi cinsiyet farkhhklan basta olmak Iizere, beslenme aliskanhklan, cevresel
etmenler ve gecirilen hastahklar onemli derecede etkilemektedir (Giirsu, 2011 ).
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Ergenlerdeki

hizh beden degisikligi

kimi zaman saskmliga,

hosnut olmaya yol acar, Beden yapist ve gortintimu
kaynagrdir,

Ergenler,

gortinumlerini

kendi bedenlerindeki

kabul

etme

gereksinimi

kimi zaman da

onlar icin onemli bir kusku

biiyiime silrecini anlayabilme, fiziksel

icindedirler,

Beden

imgesi,

ergenlik

doneminde cztimlenmesi gereken kritik bir psikolojik olgudur (Dine, 2010).
Ergenler genel gorunum, yilz hatlan ve beden yapilanyla yakmdan ilgilidirler.
Cekici bir gortintime sahip olma, ergenin olumlu bir beden imgesine sahip olmasiru
etkiler. Adet gorme ve gece bosalmalan,

ergenin benlik kavrammda onemli

degisikliklere yol acar (Aydm, 2005). Cuceloglu bu donerni su sekilde aktarmistrr:
Ergenlik cagmdaki degisiklikler, cinsel salgi bezlerinin kana bol miktarda salgi
birakmalanyla baslar, Erkeklerde testosteron, kizlarda ostrojen salgilan
beyindeki hipofiz bezinin uyanlmasiyla bol miktarda uretilmeye baslanrr,
Kizlarda gozlenen degisiklikler daha erken yaslarda ortaya cikarlar, Kizlann
gogusleri 11 yas dolaylarmda gelisme gosterir, Bu yasta kizlar silratli bir
bicimde boy atmaya baslarlar, 13 yas civarmda boy uzamasi yavaslar, Bu
yaslarda menstilrasyonkendini gosterir, Erkek cocuklarda gelisme kizlardan iki
yil daha gee; baslar, Erkeklerin yumurtalarnun ve penislerinin gelisimi 12-13

yaslannda baslar ve yetiskinlikteki buyuklugune 15-16 yaslannda erisir,
Ortalama olarak boy uzamasi 14-15 yaslannda gorulur, Verilen rakamlar
ortalama rakamlardir ve buyuk bireysel farklar gozlenebilir, Hem kizlarda hem
de erkeklerde buyume belirli bir sirayt takip eder. Eller ve ayaklar ilk buyuyen
organlardrr,Daha sonra kollar ve bacaklar, en sonra da beden gelisir (Cuceloglu,
2011).
Bu

cagda

ergenler

kendilerini

diger

ergenlerle

beden

yontmden

kiyaslamaktadtrlar, Erken veya gee gelisim gosteren ergenler bazen birbirleriyle
yerici konusmalar yaparlar. Bu nedenle duygusal bosluk ve problem yasadiklan
gorulmektedir,
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2.2.2. Ergenlikte Cinsel Gelisim
K1z ve erkeklerde buluga girecekleri donemden yaklasik bir bucuk yil once
cinsel icerikli degisiklikler baslar, Bu degismeler kizlarda 10 yaslannda, erkeklerde
11-12 yaslan civarmda olmaktadir, Bulug oncesi denen bu donemde karsi cinsle ve
cinsel sembollerle ilgilenme, daha kadmsi veya erkeksi tavirlar gelistirme gibi
davramslar gozlenebilir, Kizlarda ergenlige girerken gorulen en onemli degisiklik
adet kanamasidir, ilk adet kanamasmdan yaklasik bir yil sonra yumurta ilretimi
baslar, Erkeklerin ilreme organlarmdaki degisiklik ortalama olarak 13-14 yaslannda
baslar, Bu donemde erkek iireme orgam ve erbezleri (testisler) buyur, erkek ilreme
hucresi (sperm) ilretmeye baslar (Kulaksizoglu, 2005). Bircok ergen icin bu yeni
kesfedilen duygular saskrnhk ve kaygi kaynag; olabilir.
Bir insanm cinselligi, once bir ergen, sonra bir yetiskin olarak, anne babadan,
yasitlanndan,

basm, radyo ve televizyondan,

killtilrel beklentilerden

ve kalip

yargilardan degisik bicimlerde etkilenir. Bircok ergen icin cinselligin ilk anlanrm,
normal olan, bedensel ya da psikolojik hasarlar yaratmayan mastilrbasyondan
gelmektedir (Onur, 2005). Mastilrbasyondan dolayi ilk basta sucluluk duygusu
yasayabilirler, fakat daha sonra bu yeni kesfe ahsmaktadirlar.
Ergenlik donemi cinsel olgunluga girls c;ag1 oldugu icin cinsiyetle ilgili
konular onem kazamr. Bu donemde cinsel organlara ilgi artmaktadir, Ozellikle bazi
ergen erkekler kendi cinsel organlarmm normal olup olmadigi konusunda kaygi
yasamaktadirlar, Bir ktsim ergen, kendi cinsel orgaruru kuctik bulabilir ve bununla
cinsel gilc; arasmda olumsuz bir iliski oldugu dusuncesini kurabilir (Yigitel, 2009).
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2.2.3. Ergenlikte Sosyal Gelisim
Ergenlik doneminde akranlarla olan iliskilerin onemi artmaktadir, Grup
arkadashklan

onern kazamr, karsi cinsle iliskiler artar, cinsel kimlik gelisimi

tamamlamr (Bolat, Demir, Dogangun, Kayaalp, ve Yavuz, 2010). Ergen, artik aile
iiyeleri dismdaki kisilerle iliski kurmayi ve iliskisinin sorumlulugunu almayi ogrenir.
Yasitlannm yasam deneyimlerini paylasir, onlarm sorunlar karsismda nasil bir yol
izlediklerini ogrenir, grup icerisinde sosyal ve duygusal destek ahr. Ergene gore
arkadas

gruplan,

mutlu

oldugu,

kendi

kimligini,

karakterini,

ilgilerini

ve

yeteneklerini tarudigi bir ortamdir. Ergen gruptaki populerligini kaybetmemek icin
gruba ayak uydurur, grubun agziyla konusur ve ortak davramslan

sergiler

(Ozkaynak, 2013). Ergenlikte sosyal yonden 90k yonlii bir gelisim gosterildigi icin
iliskilerin niteligi degismektedir, Bu donemde artik karsi cinsten hoslanmaya
baslamlir, Bu nedenle aile ile gecirilen zaman azahr, akranlarla gecirilen zaman artar.
Bu gibi durumlar karsismda aileler ergenin yanhslar yapabilecegi korkusuna
kapilarak endise yasamaktadirlar (Sigelman ve Rider, 2009).

2.2.4. Ergenlikte Duygusal Geli~im
Giinliik hayatta olaylar karsismda yasamlan sevinc, iiziintii, ofke, kaygi,
tiksinme vb. duygularla sik karsrlasrhr, Duygular davramslan motive ederek diger
insanlarla ve cevreyle etkilesim kurma seklini belirler. insanlarm duygulanm yasama
ve ifade etme sekilleri bireysel farkhhklar

gosterir (Sorakm, 2013). Ergenlik

doneminde ergenler siirekli duygularmm etkisi altmda kalirlar, Bu donemde bircok
duyguyu aym anda yasayabilirler ve farkh tepkiler gosterebilirler, Duygusal yonden
daha hassas ve kmlgandirlar,
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Yigitel'e (2009) gore ergenlik doneminde ergenler karsi cinse yonelerek asik
olurlar. Arzulanru, dileklerini dustlncelere yansitarak si.irekli hayal kurarlar. Cevreye
karsi daha cekingen davramslar sergilerler. Yasadiklan herhangi bir olaya ya da
strese bagh olarak tedirgin-huzursuz olurlar. Cevresindeki kisilerden bunahp, uzak
kalmak icin yalmz kalmak isteyebilirler. Dersleriyle, odevleriyle ugrasmaktan pek
hoslanmazlar, Yasamlan olaylara bagli olarak cabuk heyecanlamrlar.

2.3. Bosanma ve Bosanmanm Ergen Uzerindeki Genel Etkileri
Evlilik, kisiler arasi iliskiler icinde onemli sayilan iliski ti.irlerindendir. Cunku
birey tum yasammi, sevincini, i.izi.intilsi.ini.i, iletisimini esiyle birlikte uzun yillar aym
evde paylasmaktadir. Cagdas yasamda evlilik, es seciminde ve iliskide ozgiirltlk,
cinsellikte esitlik ve yakm iliski gibi ozelliklerle tarumlanmaktadir, Bir baska tamma
gore evlilik, kadm ve erkegin arasmda akrabahk bagi olusturan, insanhk tarihiyle
birlikte gelisen ve surec icinde farkhhklar gosterse de halen var olan bir kurumdur
(Ozaydmhk, 2014).
Gulec'e (2014) gore kisinin maddi ve manevi doyum saglamasi, gorevlerini
Iayikryla yerine getirmesi ve ya§ad1g1 cevreye uyum saglayarak verimli bir birey
olabilmesinde icinde bulundugu evlilik iliskisinin onemli bir roli.i vardir. Saghkh bir
evlilik, bireylere psikolojik, sosyal ve ekonomik yarar saglayarak daha kaliteli bir
yasam sunmaktadir ve saghkh evliliklerin bireylerin yasam kalitelerini arttirmadaki
roli.i aciktir. Saghkh evliliklerde bireyler daha mutlu, huzurlu olurlar, yasamdan
doyum saglarlar ve hayata daha pozitif bakarlar.
Evlilik i.izerine akademik

alanda bircok

farkh

calismalar

yaprlnustir.

Bunlardan onde gelen bir cahsmada Ondas (2007) yaptigi calrsmasmda genclerin
evlilik i.izerine goruslerini arasnrnusnr. Bu cahsma sonucunda genclerin evliligin
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neslin devammm saglanmasi, cinselligin daha rahat yasanmasi ve daha duzenli bir
hayat yasanmasi icin gerekli oldugu sonucuna ulasilrrustir, Bu cahsrnayi destekleyici
bir cercevede ortaya atilan diger bir goruse gore de; evlilik, karsihkh cinsel doyumun
saglanmasim, birlikteligi, dayanismayi ama bunlardan da onemlisi, neslin devarmni
saglayan bir iliski bicimidir (akt. Kodan, 2013).
Esler, aile birlikteligini mutlu, huzurlu ve neslini devam ettirerek saghkh
cocuklara sahip olmak amaciyla kurmaktadirlar, Ancak bazen esler bir takim
nedenlerle

beraberliklerini

stirdtirmelerinin

imkansiz

oldugunu

anladiklannda

bosanma yolunu secmektedirler, Eslerin birlikteliklerinden psikolojik olarak doyum
saglamadrklan, beklenti ve gereksinmelerini karsrlayamadtklan evlilik yasantilanna
yasal olarak son vermelerine "bosanma" denmektedir (Yavuzer, 2012). Bosanma,
hukuki, psikolojik ve sosyal yonleri olan bir surec olup, evlilik birliginin taraflarm
kan koca olarak baglan kalmaksizm, varsa ortak cocuklanmn haklan sakh kalmak
ilzere yargic karanyla

sona erdirilmesine

ve taraflarm

baskalanyla

yeniden

evlenebilmesine olanak veren hukuki bir islemdir (Sen, 2013).
Bosanma olayi bireyleri oncelikle duygusal, daha sonra ise sosyal ve
ekonomik yonden

sarsmaktadir,

Esler bosanma

durumu karsismda

oncelikle

birbirlerinden aynldiklan icin yogun duygusal bosluk yasarlar (Ak1c1, 2012). Bu
sorunlann atlatilmasi bazen erken surse de, bazen zaman alabilir. Esler her ne kadar
catismah bir evden, esten aynlsalar bile mutlaka yogun bir yas donemi gecirmekte ve
esle olan eski hatiralan arumsamaktadirlar. B11 durumda bosanmanm, bireyleri
derinden sarsan psikolojik bir olay oldugu ortadadir.
Bosanma oncelikle esleri ve varsa cocugu daha sonra ise eslerin ailelerini ve
yakm cevredeki kisileri dahi sarsabilen karmasik bir olgudur. Bu stirecten etkilenen
paydaslardan biri de cocuklardir, Cunku bir cocuk fiziksel, psikolojik ve karakteristik
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gelisimini en gilzel sekilde ailesinin icinde tamamlar. Cocugun ruhsal ve zihinsel
acidan saghkli olmasmm basta gelen sartlanndan birisi kisiliginin, benliginin,
saghkli bir aile tarafmdan kazandmlmastdrr (Ozguven, 2000). Bununla beraber hangi
yas grubunda olursa olsun cocugun aile ici cansmalann ve sorunlarm ycgun olarak

yasandigr bir ortamda kalmasi dogru degildir. Cocugun boyle bir ortam icerisinde
yasamasmdansa, bosanma sonrasi ebeveynlerinden birisiyle yasayip, digeri ile
duzenli ve silrekli olarak bir araya gelmesi kendi acismdan daha saglikh ve yararh
olacaktir. Cunku sorunlu aile yapisi icerisinde mutlu, glicltl, ozguveni yilksek cocuk
yetistirme olasihgi dusuktur (Yorukoglu, 2007). Ebeveynlerin bosanma silrecinde ve
sonrasmda dikkat etmesi gereken durum; cocugun bosanmanm sebebini kendisi
olarak gormernesini saglamaktir. Cunku cocuklar ben-merkezci yapilan nedeniyle
bosanmanm nedenini kendileri olarak gormektedirler, Bu durum ise bosanmanm
cocuk ilzerindeki olumsuz etkilerini daha da artirmaktadir (Salk, 2002).
Bosanma olaymdan sonra anne, baba ve cocuk zihinsel saghk problemleri
yasama riskiyle karsi karsiya kalmaktadir. Ergenlik doneminin getirdigi degisimlere
ve duygusal yapiya ayak uydurmaya calisan ergen, bir anda kendisini dislanrms,
yuvasiru kaybetmis olarak hisseder (Ozcan, 2005).
Ergenlik doneminde ailenin parcalanmasi demek cocuk acismdan stresli
silrecin baslamasi demektir. Ancak ebeveynler ayn olmalarma ragmen ergene karsi
uyumlu davranis gosterebillrlerse, ergen bu donemi daha kolay gecirerek, yeni
hayatma uyum gosterecektir. Boylece saghkh bir benlik algisma sahip olabilecektir.
Gerceklestirilen cahsmalar, evli veya ayn olsun ebeveynlerinin kendisini
dusundugunu ve onemsedigini bilen ergenlerin daha mutlu ve saghkli oldugunu
gostermektedir(Aydm, 2009).
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Bosanmanm
bosanma

cocuk ilzerindeki

silrecinde ve sonrasmdaki

etkisi bosanma
yasantilardan

oncesinde yasananlardan

kaynaklanmaktadir.

90k,

Bu durumun

saghkli olmasi her iki ebeveyn arasmdaki iliskinin niteligine baglidrr (Cohen, 2002).
Ebeveynler

bu durumun

gostermelidirler.
birakilmazsa,

Cocuk

ile yasadigr

bosanmanm

cocuk

davramslara

yaygm

tutmaya

zorlanmazsa,

ile iliskileri

saghkli

duygusal

yaratacagi

2004).

iliski ve iletisimlerine

olumsuz

Aksi takdirde

ve duygu

bozukluklan

yonelmeye

olumsuz
oldugu

de daha

iletisime

yapilan

durumlar

sorunlardir.

Buna bagh olarak aile ici iletisim ve huzurun,

kaygisi,

surecinde

baglihgm

cocugun

yasadigi

kaybi, terk edilme

ice kapamkhk
birlikte

nedenlerinden
ergenlik

suclu

problem

kucuk

daha
yastaki

biri aile ici
donemindeki

(Karaca, 2010).

stres, aile icinde duzenin

korkusu

ebeveyn

icerisinde

Ozellikle

madde

Bosanma

olacaktir

olmayan

Bununla

cocuklann

cocuklar icin ne kadar onemli oldugu vurgulanmaktadir

hissederse,

madde kullanimmm

edilmistir.
temel

tamk

devam ederse ve

engellenmis

Aile

cocuklarda,

baslamalanrun

diyaloglara

saldirganhk,

olmaktadirlar.

tespit

dikkat ve ozen

edindigini

ve sorumlu

davramslar,

maruz birakrlan

kullanmaya

bir sekilde

gorulebilmektedir.

yatkm

arastirmalarda

kott;

doyum

uygun

sebebiyle cocuklarda anti-sosyal

gibi davramm

yasayan,

olmah,

paylasimlardan

iizerinde

ve Bums,

davramslan

taraf

her iki ebeveyni

ebeveynleri

(Walzcak

bilincinde

degisecegi

ve anne baba arasmdaki

iliskinin

niteligi ile dogrudan iliskilidir (Yavuzer, 2004). Cocuk "bana ne olacak" dusuncesine
kapihp kaygi ve stres yasar, Bu kaygi ve stres cocukta
cokmeler

ve

saldirganhk

gibi

olmaktadir

(Aydm, 2009). Cocuklann

sonra baska kisiler ile evlenmeleri
basansmda

dii§il§ gorulmektedir

olumsuz

davrarnslann

okul basansizhgr,

ruhsal

gortilebilrnesine

neden

ebeveyn aynligr ve ebeveynlerin

durumunda psiko-sosyal

aynldiktan

uyum bozuklugu ve okul

(Mackay, 2005). Genellikle anne babalanru

il9ilncil
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bir kisiyle paylasmak

istemezler. Cocuklann

cogu, anne babalarmm

aynldiktan

sonra

ikinci bir evlilik yapma olasihgmi dusunerek stresli bir surec yasarlar,
Yapilan

bazi

arastirmalar;

kisilerin

dengesi arasmda yi.iksek korelasyon
· babasmm

evliliklerindeki

evlilikleri

ile ebeveynlerinin

oldugu sonucunu ortaya cikarrrustir.

sorun nedeniyle

evliliginde problem ile karsilastigmda

aynldiklanm

Yani anne

goren cocuk, ileride kendi

uygun sorun cozme yontemlerini

bosanmayi bir cozum yolu olarak tercih edebilecektir

evlilik

denemeden,

(Amato ve Booth, 2001 ). Ya da

tam tersi eger kisi bir cocuga sahipse onunda kendisinin yasadigi olumsuz duygulan
yasamamasi

adma caba sarf ederek uygun 9ozi.im yollan aramaya cahsacaktir.

Bosanmanm,
yapilan

cocuklar i.izerindeki etkisi i.izerine yogunlasan,

cahsmalar,

yasamak

tek anne veya babayla

kadar iyi olmayacagi,

son

varsayimdan
ailelerde

yillarda
farkhdir.

yasayan

gerceklestirilen
Bununla

cocuklara

yasamanm,

bu nedenle ebeveynleri

anne babalan evli olanlara gore dezavantaja
Ancak

birlikte

1970'li yillarda
ikisi ile birlikte

bosanmis

olan cocuklann,

sahip olacagi varsaytmi

cahsmalarda,

birlikte bosanmis

elde

ailelerden

gore daha fazla sorun yasama

ile baslamistrr.

edilen

bulgular

bu

gelen cocuklarm,

tam

riski tastdiklan

sosyal

bilimciler arasmda yaygm olan bir kam olmaya devam etmektedir (Steinberg, 2007).
Bosanrrns
olumsuz

aileden

hayat olaylan,

gelen

riskli davramslar,

90k gortllmektedir.

Cocuklukta

(Huurre,

ve Aro,

Junkkari

cocuklarda,

2006).

gorulmustur

daha

(Sancakh, 2014).

90k

Bosanmamn

devam

etmeme,

aile cocuklanna

issizlik,
gore daha

de kendini gostermektedir

cocuklann

iliskileri

i.izerindeki

gore, bosanmis aileye sahip kizlann, bosanmamis

aileden gelen kizlarla kiyaslandiginda,
iliskilerinde

bosanmamis

yasanan stres yetiskinlikte

etkilerini inceleyen bir arastirmaya

birlikte,

egitimine

evlilikle ilgili daha olumsuz tutumlan
kararsizhk

ve

memnuniyetsizlik

olmakla

yasadiklan
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Erkek cocuklar,
etkilenirler.

Cunku

bosanma

bu donemde

model alma silrecine girmistir.
aktivitelere
korkakhk,

katilma
babadan

olaymdan

istegi

en 90k ergenlik

erkek cocuk, babasryla
Babayla

duyarlar.

butunlesme

baslannda
ve babasmi

sohbet etme, birlikte bir seyler paylasma,

Baba

gittiginde

nefret etme gibi olumsuz

anneye asm bagimhhk

doneminin

ergende

duygular

yasamr.

ozgilven

eksikligi,

Bununla

birlikte

hisseder ve anneyi koruma altma alma ihtiyaci duyar (Oz,

2005).
Tilm bu sonuclara

karsin,

yasayan ebeveynler tarafmdan
problemleri,

psikolojik

sorun yasama

bosanmis

yetistirilen

ailelerde

yetisen

cocuklann

birlikte

cocuklara gore; akademik basan, davrams

uyum benlik algisi, ozsaygi ve sosyal iliskiler konularmda

olasihklanmn

daha yiiksek

oldugu

ifade edilmektedir

(Kabaoglu,

2011).

2.4. Benlik Kavranu

2.4.1. Benlik
Benlik, kisiligin oznel yam olarak tammlanabilir. Benlik, bir yapi; bir
olusumdur.

Benlik

kavrami,

bireyin

benliginin

deneyimlerinden

cikarnlan

duzenlenmis bir bilissel yapr olarak da degerlendirilebilir. Benlik kavrami kisinin
kendisi ile ilgili algilarm, yilklemelerin, gecmis yasantilarm, amaclanmn ve sosyal
rollerinin zihinde temsil edilisi, kavramsal hen olarak odaklasmasrdir (Parrnaksiz ve
Avsaroglu, 2012). Benlik kisinin kendisini tamrnasi, ilgi ve yeteneklerinin farkmda
olmasidir,
Benlik ile sistemli bir sekilde ilgilenen ilk psikolog James'tir. Psikoloji bilimi
icinde benlik konusunun ele almisr William James'in The Principles of Psychology
(1952/1891) adh eseriyle baslar, W. James, benligi bilinen hen (The Me) ve bilen
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hen

(The

I) olarak

adlandinhp,

ikiye

bireyin gorunen

ayirmaktadir.

Bilinen

yaprsi ve cevresidir,

olmak iizere toplam ii9 surecten

olusmaktadir.

hen

"empirical

Duygusal,

ego"

toplumsal

olarak

ve maddi

Bilen hen ise insanm bilincli yani

dusunen yanidir (Yigit, 2010).
Jung'a

Benlik,

tiim karsithklann

otesine gecisi ve kisiligin her yonunun esit olarak sergilenmesini

temsil eder. Artik

ne kadm

veya

gore, yasarmn

erkek,

amaci benligi

ne ego veya

golge,

tarumaktir,

ne iyi veya kottl, ne bilincli

veya

bilincsizdir, turn bunlan birlikte yasar (akt. Boore, 2009).
Adler'e gore benlik, yorumlama ve karar yetenegine
kendi kisiligini

yasanti

ve kahtim

Birey siirekli tatmin saglayacak

malzemelerini

sahip bir sistemdir. insan

kullanarak

kendisi

yapilandmr,

yasanti aramakta ve kendisine, diger insanlara ve

topluma karsi oznel tutumlar gelistirrnektedir. Bu yaratici benlik sayesinde birey
kendi benzersiz kisiligi olusturur (akt. Akyiiz, 2010).
Sullivan'a gore ii9 onemli benlik sistemi vardir:
1. Iyi Ben: Anneyle olan, odul getiren, hos karsilanan iliskiler sonucu olusur,
Cocuk kendine karsi olumlu duygular gelistirir ve kendine olan saygisuu arttmr,
2. Kotu Ben: Annenin hos karstlamadrgi durumlar sonucu olusur, Kotu ben
kaygrhdir.

Ancak

bu kaygi

asm

ucta

degildir,

istenmeyen

davranism

engellenmesinde bireye yardimci olur. Ancak kotu ben'de birey kendine karsi
olumsuz duygular gelistirir. Bu duygular bireyin anti-sosyal davramslara
girismesini otomatik olarak engeller, bilincin gelismesine de yardimcr olur.
3. Ben ve Ben Olmayan: Yaprci bir fonksiyonu yoktur. Benligin bu kismi
annenin cocuga karsi asm bir hosnutsuzluk gosterip cocukta kuvvetli bir
kaygiya yol acmasiyla olusur, Ornegin cocugu baskalanyla kiyaslar, Birey diger
benliklerle olan bagim kopanr, kontrol edemez hale gelir. Benligin bu kismi
bilincalti duzeyde kahr ve birey bundan kaynaklanan olaylarla karsrlasmca asm
bir anksiyete duyar (akt. Yigit, 2010).

Yavuzer'e (2013) gore benlik kavrarru, kisinin kendini nasil gorup, nasil
degerlendirdigini anlatrr, Benlik kavrami, bireyin kedisine iliskin dogru buldugu
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dinamik ve karmasik inanclann tumudur, Benlik kavrami, cocugun kendisiyle ilgili
olarak kafasmda cizdigi gorunumdur, Bu gorunum, cocugun kendine gilveninin olup
olrnayacagim, ice ya da disa donuk olusunu belirler.
Benlik kavrami, kisinin kendine yonelik algilanru icerdiginden literatilrde
benlik

algisi

donemlerinden

(self-perception)
itibaren

olarak

gelismeye

da

baslayan

kullanilmaktadir,
benlik

algisi

Erken

cocukluk

ozellikle

ergenlik

doneminde onemli bir ivme kazamr, Ergenlik donemindeki bireyler ebeveyn,
arkadas, ogretmen gibi kendileri icin onemli olan kisilerden kendileri hakkmda sozel
ya da sozel olmayan geri bildirimlerle bazi yargilara ulasirlar, Bu donemde bireyler
kendi performanslanm silrekli olarak hem kendi standartlan ile hem de yasitlan ile
karsilastirma egiliminde olduklarmdan, benlik algilannm gelisiminde icsel ve dissal
karsilastirmalann her ikisi de onemli hale gelir (Altun ve Yazici, 2011 ).
insan, kisiliginin sahip oldugu bazi ozelliklerinin farkmda olmayabilir ya da
sahip oldugu ozellikleri hakkmda yanlis bilgiye sahip olabilir. Bulundugu konum
veya ortam onun sahip oldugu ozelliklerini ortaya cikarmasma ve tarumasma engel
olabilir. Bu yilzden bireyin benlik kavramim kazanmasr icin bireyin sahip oldugu aile
ve icinde bulundugu ortam 90k onemlidir.
Benlik, tilm insanlarm gelisimsel surecleri icinde ebeveynleri ve diger
insanlarla etkilesim ve deneyimlerinin bir sonucu olarak gelistirdigi orgutlenmis bir
dustmce, duygu ve davrams agidir. Bilissel kuramcilar benligin bir oz sema oldugunu
ifade etmektedirler. Benlikle ilgili oz sema, bireyin kendisi hakkmda dustmme
bicimini

ve kendisiyle

ilgili

hangi

bilgileri

hatrrlayacagmi

belirlemektedir

(Hicdurmaz ve Oz, 2011 ). Benlik cocugun dogdugu andan itibaren anne ve babasiyla
yasadig: etkilesim ve iletisimle gelismeye baslamaktadrr. Kendilerini ayrrt etmeleri
ve "hen olmayanmm" farkmda olmaya yonelik algilamalan ise 15-18. aylar arasmda
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gerceklesmektedir,

Kendi benligini tarumasi ve kendi benliginde

olan ile olmayani

ayirt etmesi ise iii; yas civan ve sonrasmda gerceklesir, Bu yastan itibaren artik cocuk
kendisini

cevresindeki

diger

kazanmak

icin sorular

(Yavuzer,

1999). Burada

cocugun

sahip

yaklasmamalan

bireylerle

sorar. Ornegin
artik

oldugu

cinsiyetinin

anne babanm

ozelliklere

ve buna yonelik
farkh oldugunun

cocuga

veya

farkma

daha dikkatli

davramslara

farkmdahk

gore birey,

sahiptir. Ergenlik doneminde
Ergenlik

deneyimle

davranmasi,

ayiplayicr

kazandigi

saglam

bir benlik

de bu benlik duygusu kisilik gelisiminin

doneminde

boylece ergen toplumsal

benlik kavrami

her giin yeniden

ortamda uyum saglayabilecek

sekilde

duygusuna
odagi haline

degerlendirilir,

yeni bir oz kimlik kazamr,

Ergen icin idealler birden oncm kazanmaya baslar (Kulaksizoglu,

2006).

Harter, ergenlik doneminde benligin ii<; asamada gelistigini belirtmistir,
yaslar arasmdaki

ergenler,

benligin

birkac farkh ozelligini

tammlayabilirler

onlarda cogu zaman celiskiye neden olmaz. 14-16 yaslanndaki
karsit olarak tanimladiklan
sikmtilara

kendilik

ozellikleri

giderek kendilikleri

icinde boyle karsithklann

ergenlerin,

11-13
ve bu

birbirine

artar ve bunlar onemli celiskilere,

neden olurlar. Daha sonraki yaslarda

aciklayabilir

vanr

gerekmektedir.

Erikson'a

gelmektedir.

karsrlastmr

ise bu sikmtr ve celiskiler

azahr,

bir uyum icinde nasil bulunabildigini

duruma gelirler (akt. Oktan ve Sahin, 2010).

2.4.2. Benlik Saygrsr
Benlik

saygisi,

bireyin

kendisi

hakkmda

degerli

duyumu ya da kisinin kendisini sevmesi, odullendirmesi,
degerli bulmasi

ile ilgili bir kavramdir.

olarak tammlanmaktadir,

Bireyin

ve onemli

ilgili

takdir etmesi, onaylamasi,

Benlik saygrsi benligin

kim oldugu

olmakla

duygusal

ile ilgili belirli fikirlerin

boyutu
yam sira
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kendisiyle

ilgili sahip oldugu

ogrenilmi§

bir yasantidir,

duygu ve dusunceleridir.

Benlik

yasam boyu devam eden bir surectir

saygrsi

kavrami;

(Cuhadar,

Gilner,

Karadag, ve Ucar, 2008).
Rosenberg'e

(1965) gore bireyin genel olarak kendisine yonelik olumlu ya da

olumsuz

tutumlan

duydugu

hosnutluk,

degerlendirmesi

kendisine

kendisine

olusturmaktadir.

atfettigi
iliskin

deger

Bireyin kendisiyle

ve saygi;

olusturdugu

degerlendirrneleri,

geribildirimleri,

olumlu ve yi.iksek benlik yapismm

kisinin

degerlilik,

yargisi benlik saygisi olarak tammlanabilir.

olumlu

yaklasimlan

onur,

sonucu

saygidegerlilik
yonelik

onun benlik saygrsmi

kendisini

onemlilik

Diger insanlarm

kosulsuz

kabulleri

olusmasmda

ilgili

ve

bireye

ve empatik

90k etkili olmaktadir

(akt. Dogan, Totan ve Sapmaz, 2009).
Adler'e (2003) gore benlik saygisr a§ag1hk duygusundan
gecisi temsil eder. Benlik saygrsmm
cesitli hastahklar

ve degum

gelisiminde,

konusma

tarzi

reddedilme

gelisimi cocukluktan

olarak anne baba, daha sonra ise cevredeki
sekilleri,

aile ici iliskiler, organ eksikligi,

sirasr, sosyal iliskilerde

olaylar etkilidir. Benlik saygismm

ve cocukla

kurulan

ilsttinltik duygusuna

veya kabul gibi

itibaren baslamaktadir.

kisilerin

cocuga

iliskiler

benlik

ilk

gosterdigi

davrams

saygrsi

gelisimin

temellerini atmaktadir.
Benlik

saygisi

anlamlar kapsammda
Bu anlamlar;

kavramma

cesitli

anlamlarm

yuklendigi

ve yiiklenen

bu

benlik saygismm genel olarak ti<; anlam ta§td1g1 gorulmektedir,

kendini sevme, kendini kabul ve yeterliliktir.

olan kisiler, kendilerini

Benlik saygrsi yi.iksek

saygiya ve kabul edilmeye deger, onemli ve yararh kisiler

olarak algilarlar. Dusuk benlik saygrsma sahip kisiler ise, sahip oldugu kapasitenin
altmda

basanlar

hedeflerler,

reddedilmekten

korkarlar,

kendilerini

sergilemek

istemezler ve dikkat cekecek isler yapmaktan kacnurlar (Oktan ve Sahin, 2010).
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Rosenberg' e (1965) gore icsel faktorlerin
etkisiyle

gelisen

belirlenmesinde
degersiz
benlik

benlik

bilesenlere
kendisini

ergenin

kendi

kendisine

yaklasnn

faktorlerin

de

bicimlerinin

rol oynar. Bu yaklasim biciminin yonu, yani kendini degerli ya da

gormesi,
saygisi

imgeleri

yam sira cevresel

benlik

gortisune

saygtsiru
sahiptir.

belirler.

Y ani benlik

sahiptir; bunlar sosyal yeterlilik,
degerlendirirken

(2006)

bu anlamda

saygrsi tek boyutlu

getirecegini vurgulamaktadir

gore benlik

bi.iti.inci.il
olmaktan

bir
90k

kisisel deger, gdrtlniis hissidir. Kisinin

olumlu bir tutum takmmasmm,

sahip olmasuu da beraberinde
Kuzgun'a

Rosenberg

saygisi,

benlik

olusturur. Bireyin kendi kendini degerlendirerek

yi.iksek benlik saygisma
(akt. Aktug, 2006).

kavrammm

duyussal

yamm

kendini degerli ve onemli bulmast

anlammda kullamlan bir tutumdur.
Her insanm

benlik saygisuu

etkileyen,

azaltan

veya cogaltan

olaylar

cesitli olabilir. Bunlar her bireyde degisik oldugu icin farkh esik degerler
cikar, Benlik
yasamalan,

saygisrmn
anne

kisinin

babasmm

di.izeyleri, meslekleri,

geldigi

Iivey olup

aile, anne babamn
olmamasi,

aile tipi, ailenin ekonomik

ayn olmaytp

sag olup

gi.ici.i, ailedeki

olmamasi,
kardes

90k

ortaya
birlikte
egitim

sayrsi ve

kacmci cocuk oldugu gibi pek 90k etkenlerle iliskilidir (Giinday, 2010).
Kisi kendi benliginden memnun ise ve kendini olmak istediginden asagida
veya yukanda gormiiyorsa benlik saygrsi yi.iksek olacaktir. Fakat kisi benliginden
memnun degil ise ve kendini bu yonde elestiriyorsa benlik saygismm dusuk olmasi
beklenmektedir. Benlik saygisr yiiksek olan bireyler her zaman yeniliklere acik,
yaratici ve iletisim becerileri gelismis bireyler olmaktadirlar. Bu nedenle toplumda
daha aktif gorevler almaktadirlar. Benlik saygisi dii~i.ik olan bireylerin ise, insanlara
giivenemeyen, karamsar, insanlarla iletisim problemi yasayan, yonlendirmeye acik,
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kendini suclama ve utanc duygulanna kapilrna gibi kisilik ozelliklerine sahip
olduklan belirtilmektedir (Cevher ve Bulus, 2007).
Dusuk benlik saygisi olan cocuklann cogu, hayattaki becerilerinin buyuk bir
bolumunu kendi kontrollerinin

dismdaki diger etkenlere dayandmrlar.

Kendi

tercihleri degil daha 90k baskalannin tercihleri onlar icin onemlidir, Benlik saygilan
dusuk oldugu

icin cevre tarafmdan

yonlendirilmeye

aciktirlar, Bu nedenle

kendilerine olan gilvenlerini ve gelecekte basanh olma sanslanm azaltrrlar, Hata
yaptiklannda

veya basansiz

olduklarmda

hmm kendileri

dismdaki nedenlere

dayandirarak aciklarlar, Bu da onlarm hayatta basanh olmalanm veya yardim
almalanm zorlastmr,
Yavuzer'e (2005) gore dusuk benlik saygisrna sahip bireyler; en ufak hayal
kinkhgiyla karsrlastiklarmda yaptiklan isten vazgecerler, Cevrelerine karsi sosyal
degildirler ve arkadaslanyla olan iliskilerini bu nedenle kaybederler. Diger insanlann
kendilerine yonelttigi elestirilerinden ve olumsuz akran davrarnslanndan 90k fazla
etkilenirler. Evde i§ paylasmu konusunda ya asm yardtmcidirlar ya da yardim etmeyi
reddederler. Bu nedenle hem aileye, hem topluma

saghkh,

basanh

bireyler

yetistirrnek icin, ergenlik donerninde bireye once saghkli bir benlik, daha sonra
saghkh benlige bagh olarak guclu bir benlik saygist kazandiracak mutlu bir anne
babaya ihtiyac vardir,

2.5. ilgili Arasnrmalar
Smyth ve Weston (2000) Avustralya'da yaptiklan calrsmalannda parcalanrrus
ailelerde babalarm, eski eslerine ve onlarla beraber yasayan cocuklanna ekonomik
katkilarmi

tespit

etmeyi

amaclanuslardir.

Oncelikle

mahkeme

kayitlanndan

bosanmis kadmlann bilgileri tespit edilmis, gorusmeyi kabul edenler arastirma
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kapsammda

orneklern

grubunu

sonra hayat standartlarmm
ve eski eslerinden
dusundukleri

Kadmlarm

genelinin

bosandiktan

dti§tiigiinil, cocuga yalmz olarak bakmanm zor oldugunu

ozellikle

belirlenmis,

yeniden evlenememeleri

olusturmustur.

cocuklan

aynca

icin yeterli

kadmlarm

maddi

ekonomik

destek

goremediklerini

zorluktan

kurtulmak

icin

durumunda nikahsiz beraberlik yasamayi cozum yolu olarak

hayata gecirdikleri ortaya konmustur,
Whiteside
sonrasmda

ve Becker (2000) tarafmdan

ailesel faktorlerin

etkisi incelenmistir,

Sonucta depresif

davrams

problemleri

arasmda

saghkh

gosterdigi;

iletisim

ortaya ctkanlmisnr.

velayetin

ahsma

olmasmm,

belirtiler

cocugun

sureclerini

gosteren

annelerin

uyumlarmm

azaldigi,

bosanmaya

ise bu kisilerin

anne babalanyla

calismada

uyum ve davrarus problemleri

bosanmaya

ikinci cahsma

yasayan ve yasamayan
sekillerine

bosanmaya

gerceklestirilen

cocuklannm

olan iliskilerini ve ergenlerin
Arastirmarun

bir yasamda

kadar

da

cocuk ve anne

ergen cocuklannm

oldugu

uzerindeki

uyum duzeyini

degerlendirmektedir.

en az tek ebeveynli

bosanma

arnrdigi
aym evde

farkli velayet

sonucunda

iyi sonuclar

ortak
verdigi

gorulmtistur.
Ponsoda, Abad, Francis ve Hills (2008), kiz ve erkeklere uygulanan
saygisi olceklerinden

elde edilen degerlerin

erkeklerin benlik saygismm

cinsiyet farkhhgmdan

kisisel olarak olustugunu,

erkek ogrencilerin

saygisma sahip oldugu bulgusuna
cinsiyet degiskenine
Cevik
ergenlerin

ise

Yapilan bir

gore daha yuksek benlik

Tilrkiye'de

yapilan cahsmalarda

ise,

gore farkh bulgular elde edildigi dikkati cekmektedir,

ve At1c1 (2009)

arkadas

belirtmektedir.

kiz ogrencilere

ulasilrmsnr.

kaynaklandigim,

kizlann benlik saygisinm

etraftaki kisilerle olan etkilesime bagli olarak olustugunu
dizi cahsma sonucunda

benlik

sayisma

lise ogrencilerinin

ve yakm arkadas

benlik

sayisma

saygilanrun

gore anlamh

cinsiyete,
bir farkhhk
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gostermedigini,
romantik

buna karsihk

arkadasmm

benlik saygrsmi

olmasi

etkiledigi

etmedigi ogrencilerin

ergenin karsi cinsten arkadasmm
ve ailenin

saptanrrusnr.

arkadashk
Ailelerin

iliskisine
arkadaslik

toplam benlik saygisi puanlarmm

cikrmstir. Aynca ergenin karsi cinsten arkadasimn

olup almamasmm,
mtidahale

etmesinin

iliskilerine

mtidahale

daha ytiksek oldugu ortaya

olmasmm kendine iliskin algisim

olumlu yonde etkiledigi saptanmistir.
Aktas (2011) 9. smif ogrencilerinde
tutumlan

arasmdaki

iliskinin

yaprnrstir. K1z ogrenciler
demokratik
ogrencilere

olarak

bazi

benlik saygisr ve algilanan

degiskenler

anne baba tutumlanm

algilamaktadir,

Erkek

anne baba tutumlan

fakhlasmamaktadrr.

yapan

anne

gore daha fazla otoriter olarak algilamaktadir.

ve algrladiklan

lise ogrencilerinin

dtizeyine
benlik

baba

Lise ogrencilerinin

benlik saygilan

gore anlamh

bir cahsma

gore daha fazla
tutumlanru

Ogrenciler

anne egitim dtizeyine

Lise ogrencilerinin

baba egitim

inceleyen

erkek ogrencilere

ogrenciler

anne babalanru daha fazla otoriter algilamaktadir,

tuturnlan,

acismdan

benlik saygilan

gore anlamh

dtizeyde
anne baba

faklilasmamaktadir.

saygrsi puan ortalamalan

kiz

yaslan arttikca

ve algiladiklan

dtizeyde

anne baba

Spar

spar yapmayanlardan

anlamh dtizeyde ytiksek bulunrnustur,
Emisci (2011) evlilik iliskileri nedeniyle

psikolojik

yardirn alan bireylerde

psikolojik

yardimm yasam kalitesi tizerine etkisini arastirmak

yapmistir.

Arastirma

sonucunda;

bireylerde

psikolojik

yardrmm yasam kalitesi tizerine; yasam kalitelerini

faktorlerden
alanlarma,

evlilik iliskileri nedeniyle

olan fiziksel saghklanna,
kisisel inane alanlanna

psikolojik

alanlarma,

olumlu katkilar

anlamh bir dusme meydana getirdigi gorulmektedir.
dtizeylerinin demografik

ozelliklerine

sagladig:

amaciyla bir cahsma
psikolojik

yardim alan
belirleyen

sosyal alanlarma,

cevre

ve ilaca bagimhlikta

Aynca bireylerin

yasam kalite

gore anlamli derecede degi§tigi saptanmistir,
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Kabaoglu

(2011) anne babasi

ergenlerin,

anne ve babalarmdan

ozellikleri

arasmdaki

surecinde

algiladiklan

iliskiyi

olan cocuklann

Arastirmada,

anneleri ve babalan

duygusal

anne

tarafmdan

Anne babasi bosanma
duyarhhk

surecinde

olan cocuk ve

kabul ya da red duzeyleri

incelemistir,

daha ytiksek oldugu bulunmustur,
kisisel ozelliklerinden

evli ve bosanma

ile kisilik

babasi

bosanma

red edildikleri

algisinm,

silrecinde olan cocuklann

arttikca kabul duzeyi ve red diizeyi de

artmaktadir,
Karaboga (2011) cocuklann
duzeyleri

iizerindeki

ozelliklcrc

bagh

yordayici

olarak

aleksitimi dilzeylerinde

baglanma stiUeri ve benlik saygismm aleksitimi
roliiniln

cocuklann

arastmlmasmm

baglanrna

yam

stillerinin,

sira

benlik

anlarnh bir farklihk olusup olusmadigim

demografik

saygilanmn

ve

incelemek amaciyla

bir arastirma yapmrstir. Yapilan analizler sonucunda

cccuklann

aleksitimi

diizeyleri

ile benlik

baglanrna,

kayitsrz

baglanma

saygisi,

degiskenleri
aleksitimi

guvenli

baglanma,

saplannh

arasmda anlamh iliski oldugu anlasslmaktadir,
arasmdaki

iliski oldugu

korelasyon

anlasrlmaktadir.

degeri negatif
Ancak

cocuklann

Gilvenli baglanma

oldugundan
aleksitimi

sitili

aralarmda

ters yonde

dnzeyleri

ile korkulu

ilzerindeki

etkilerinin

baglanma duzeyleri arasmda anlamli iliski bulunamamrsttr,
Tiirkiye' de
incelendigi
tutumdansa,

bir

bosanmanm

baska

arastirrnada,

bosanmayi

cikrmsur. Arastirma

katihmctlan,

eslik

cocuklanna

yansittiklanm

Hosgor, 2011).

eden

evlilige

yaslarda
yetiskin

cocuklar
cocuklann

daha kolay bir 9ozilm olarak

bosanmaya

katihmcilann

ileri

sorunlarla

bosanmayi
bas

belirtmistir,

dusuk

duzeyde

sabrrh

ve

bir

sonucu

ortaya

ilk secenek olarak gordtiklerini

ya da

edemeyip,

gordukleri

fedakar

ofke

Bu arastirmanm
baghhk

hissetmeleri

ve

hayal

en temel
olmustur

kinkhklanm
bulgusu
(Kavas

ise,
ve
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Sancam

(2011) yaptigi

cahsmasmda,

ilniversite

ogrencilerinde

reddedilme

duyarlihgi

ile benlik saygtsi ve yalmzlik duzeyi arasmda anlamli bir iliski bulmustur.

Arastirma

bulgularma

benlik

saygisi

reddedilme

gore, yuksek

dustik,

yalmzhk

duyarhlignu,

Sonmez

(2011)

reddedilme

diizeyi yiiksektir.

duyarhhgma

sahip ogrencilerde

Sosyo-demografik

benlik saygrsmi ve yalruzhk diizeyini etkilemektedir.
ergenlige

geciste

annenin

davrarussal

ve · psikolojik

kontroluntm

anne ergen iliskisine ve ergenin bir yil sonraki uyumuna

arastimustir.

Arastirrna sonucunda

gore anneleri

tarafmdan

ergenlere davramssal

erkeklere

daha 90k psikolojik

kontrol uygulannustir.

kiyasla

olan etkisini

cinsiyetin temel etkisi oldugu gorulmustur.

anneye yonelik olumlu sosyal davranislarda
ise kiz ergenlere

degiskenler,

Kiz ergenlerin

uygulamrken,

gosterdigi

erkek ergenlerin

gorulmtlsttlr.

uzerindeki etkisine bakildiginda

kontroltm, her iki cinsiyet icin de bir yil sonraki saldirganlrgt
Davrarnssal kontroliln kizlarda bir yil sonraki saldrrganhgi

kiz

erkek ergenlere kiyasla

daha 90k bulundugu;

daha fazla saldirganhk

uyguladigr kontroliin ergenin saldirganhgi

kontrol

Buna

Annenin
psikolojik

artirdigi gorulmekredir.

azalttigi gorulurken erkek

ergenlerde aym etki elde edilmemistir.
Y ilmaz (2011) bosanrnamis
cagmdaki
yasamayan
yapnustir,
yetisen

7-12

fakat silrekli catisma yasayan ciftlerin ilkogretim

yas cocuklannm

ciftlerin

cocuklanna

Arastirmamn

cocuklann,

ciftlerin

bakildrgrnda
cocuklanna

ve kaygi

diizeylerinin,

catrsma

ortaya koyan bir arastirma

catismah

evliliklerin

gore kaygi

daha dusuk oldugu, bosanrms

uyumlu evlilikleri olan ciftlerin cocuklanna
dilzeylerinin

algisi

gore farkh oldugunu

sonuclanna

bosanrms

yiiksek, benlik algilarmm

benlik

ciftlerin

icerisinde

diizeylerinin
cocuklannin

daha
ise

gore benlik algilanrun daha dusuk, kaygi

daha yiiksek oldugu tespit edilmistir.
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Ayvah (2012) ilkogretim 4. ve 5. siruf ogrencilerinin benlik saygisi ile sosyal
uyum duzeyinin iliskisini incelemek amaciyla yilri.ittilgil cahsmasmda, benlik saygisi
ile sosyal uyum dtizeyi arasmda pozitif yonde anlamh bir iliski oldugunu, cocuklann
benlik saygismm yukseldikce, sosyal uyum dilzeylerinin de yukseldigini bulmustur,
Cinsiyet degiskenine gore, kizlann benlik saygisi ve sosyal uyum di.izeyinin
erkeklerin benlik saygisi ve sosyal uyum duzeyinden

daha yuksek oldugu;

sosyoekonomik duzeydeki iyilesmenin benlik saygisi ve sosyal uyumu olumlu yonde
etkiledigi, anne ve babamn egitim duzeyi arttikca benlik saygrsi ve sosyal uyum
di.izeyinin de artngr gortilrnilstilr,
Kaya (2012) ebeveynlik boyutlan
yi.iriltme) ve demografik

ozelliklerin

(sicakhk, kontrol ve aciklayici akil

(yas ve sosyoekonomik

stati.i), Ti.irkiye

orneklerninde benlik gelisimi ve gencligin pozitif gelisimi i.izerindeki rolilni.i
incelemistir, istanbul'da 9. ve 12. simfa devam eden, 630 lise ogrencisine uygulanan
oz degerlendirrne anket verilerinden elde edilen bulgulara gore ebeveyn sicakhgt ve
acrklayici akil yilriltme davranisirnn ergenlerde ozerk iliskisellik gelisimini olumlu
yonde etkiledigi; gee ergenlik doneminde orta ergenlik donemine kiyasla daha az
ebeveyn kontrolu ve daha fazla ozerklik tecrtibe edilirken; ergenlerin iliskililik
seviyelerinde yasa bagli bir degisme gozlenrnedigi; ebeveyn sicakhgi ve aciklayicr
akil yilri.itme davranislanmn,

kontroli.in kabuli.ine sebep oldugu icin, ergenlerin

ozerklik seviyelerini di.i~i.irdi.igi.i; dttsuk seviyelerdeki ebeveyn sicakhguun ergenlerde
dusuk seviyelerde oz deger ve sosyal beceri ile iliskili oldugu bulunmustur.
Demirbilek (2013) tek ebeveynli olan ve olmayan ergenlerin anlganlik
di.izeylerini ve benlik saygilanm

inceleyen bir arastirma yaprrusnr, Arastirma

sonucunda benlik ol9egi mutluluk ve doyum, kaygi, popi.ilarite, konformite, fiziksel
gorunum, zihinsel ve okul durumu alt boyut puanlan ile atilganlrk envanteri toplam
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puanlan

arasmda pozitif yonde anlamh iliskiler bulunmustur,

toplam

puanlan

ile Atilganlik

Envanteri

toplarn

puanlan

Aynca Benlik Ol9egi
arasmda

pozitif yonde

anlamh iliskiler bulunmustur,
Dilek
babalarmm

ve Aksoy
benlik

yaprnislardir.
annelerinin

(2013)

9. suuf ogrencilerinin

saygrsi

arasmdaki

Arastirmada,

ergenlerin

iliskiyi
okul

benlik saygisi ve annelerinin

bulunmustur,

Ergenlerin

saygrsi, babanm

durumu,

incelernek
tilrlerine

saygisi

amaciyla

gore

ile anne

bir arastirma

benlik

saygilan

ile

cahsma durumu arasmda anlamh bir iliski

okul turlerine

ogrenim

benlik

gore benlik

annenin

saygisi ile babalarmm

ogrenim

durumu

arasmda

benlik

anlamli

bir

iliski saptanmarmstir.
Eris ve lkiz (2013)
arasmdaki

iliskiyi

ergenlerin

inceleyen

benlik

bir cahsma

saygrsi

ve sosyal

yaprmslardir.

Bulgulara

kaygi

duzeyleri

gore ergenlerin

benlik saygisi ve sosyal kaygi dilzeyleri arasmda orta duzeyde negatif yonde bir iliski
oldugu saptanrrusnr,

Cinsiyete ve karsi cinsten arkadasa sahip olmaya gore benlik

saygrsi ve sosyal kaygi dilzeylerinin

farkhlasrnadigr

sonucuna ulasilrmsttr.

Algilanan

beden imajma gore benlik saygisi ve genel sosyal kaygi duzeyi ile sosyal kaygmm alt
boyutlarmdan

sosyal

kacinma,

dilzeylerinin farkhlastigr

kritize

edilme

kaygrsi

ve

degersizlik

duygusu

sonucuna ulasrlmrstir.

Ersoy (2013) ortaokul

ogrencilerinin

algrladiklan

anne baba tutumlan

ile

benlik saygist ve depresyon duzeyi arasmdaki iliskiyi saptamak amaciyla bir cahsma
yapnustir.
olarak

Cahsmanm

algilandigi

sonucunda anne babalarmm

gorulmustur,

Aynca

tutumlannm

ogrencilerin

benlik

daha 90k demokratik
saygilanrnn

ytlksek

oldugu ve depresyon dilzeylerinin

dtistik 91kt1g1 saptanmistir.

Anne baba tutumlarmm

alt boyutlarmdan

tutum arttikca ogrencinin

benlik saygisi artmakta,

koruyucu,

istekci

olan demokratik
ve

otoriter

tutum

arttigmda

ise

ogrencinin

benlik

saygrsi
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azalrnaktadir,

Arastirmanm

bulgularma

gore

ogrencinin

benlik

saygtsi

arttikca

depresyon di.izeyi azalmaktadtr.
Kurtulus
siiriiklenmeyen

(2013)

cahsmasmda

erkek ergenlerin

suca

suruklenen

benlik saygilanm

cahsmada,

toplam 620 erkek ergen ile cahsrmstir.

ve

si.iri.iklenmeyenler

suca

bulunmustur,
oldugu,

arasmda

yuksek

silri.iklenmeyenlerin
%73,6'smm

%26,4 'unun

yiiksek

surtiklenenlerin

di.izeyde

orta

benlik

incelemistir,

istatistiksel

di.izeyde

ergenler

ile suca

Gerceklestirilen

bu

Benlik saygtsi ile suca suruklenen

Suca silri.iklenenlerin %10,9'unun

%89,1 'inin

erkek

di.izeyde

anlamh

bir

iliski

orta di.izeyde benlik saygisma sahip

benlik

saygisma

di.izeyde

benlik

saygisma

sahip

yiiksek benlik saygrsi oranlannm

sahip

oldugu;

saygisma
oldugu,

sahip
buna

suca
oldugu,

gore

suca silri.iklenmeyenlere

suca

gore daha

yiiksek oldugu gorulmektedir.
Otrar ve Demirbilek
ebeveyn birlikteligi
dilzeyleri

devam

saygilanmn

inceleyen

anne baba birlikteligi

ogrencilerin

atilganhk

etmeyen,

birlikteligi

devam etmeyen, parcalanrms

ile benlik

sonucunda

(2013) ebeveyn

devam

di.izeylerinin

parcalanmis

eden ergenler

aileye sahip ergenlerin

bir arastirma

yaprmslardir.

eden tam ve bozulmamis

ve benlik

aileye

devam

sahip

saygilanmn,
ogrencilerden

ile

atilganhk
Arastirrna

aileye

sahip

anne baba birlikteligi
daha

fazla

oldugu

bulunmustur.
Ozdemir (2013) Ordu ilinde bosanma davalan devam eden ve bu sureci
yasayan evli ciftlerin sorun cozme becerilerini ortaya koymak icin bir cahsma
yaprmstir. Cahsma sonucunda bosanma surecindeki ciftlerin sosyal sorun cozrne
becerileri

yonunden

benzerlik

tasidrklan

ve aralarmda

anlamh

farkhhklann

gozlenmedigi tespit edilmistir, Bosanma surecindeki ciftlerin olcek ve soru kagidi

38
kapsammda

cogu yonden birbirleri ile esit diizeyde sayilacak beceri oranlarma sahip

olduklan dikkat ceken onemli bulgular arasmda crkrmstir.
Sen (2013)
cocuklannm

bosanma

deneyimini

yasamis

kadm

ve erkekler

ile onlarm

bosanma sureci, mahkeme sureci ve bosanma sonrast yasadiklan

deneyimleri

inceleyen

bosanmalannm

bir

arasurma

gerceklesmesinde

yaprmstir,

Arastirmada

gene yasta evlenmelerinin

yakim icin evliligin ilk bes yihnda bosanmamn
siiresinin bir yildan az olmasmm

kanhmcilarm

katkisi oldugu, yansma

gerceklestigi,

bosanma olasrhgmi

yasam

evlilik oncesi tamsikhk

arnrdtgi bulunmustur,

Evlilik

boyunca degisik oranlarda ve sikhkta yasanan siddet tiirlerinin bosanma siirecinde ve
bosanma sonrasi donemde
arastirmanm

ulastigi onernli sonuclardan

Simsek
nedenlerini

giderek azaldigi, ancak tamamen

(2013)

40 ergenle

arastrrrmsnr,

begenmeme,
sorunlann

aile icinde ciddi bir istismarm

siirdiirebilmek
sorulmasi

yaptig;

olan

olarak belirmistir.

yoluyla

cahsmasinda;

ergenlerin

ve gorusmeler

sonucunda,

eksikligi, basktci aile tutumlan,

cozulebilecegine

alman

varhgi,

inancsizhk,

gerekse

karsi

sorumluluklanru

cikmalan
ihmal

ve
ve

arayisr, aile icindeki

cinsle

gozlemlerden

1~1gmda, evden kacma eyleminin temel nedenlerinden
gelecege

kacis sebebi

kendisine sunulan yasami

macera

karsi

evden kacma

ozgurce

Aynca gerek evden kacma nedenlerinin

bilgilerden,

ailelerin

istismar

da

birisidir.

Y apilan arastirma

mental gerilik, muhakeme

ortadan kalkmadigr

sahip

nedeniyle

bagmr
dogrudan

elde edilen

bilgiler

birinin; genclerin istemedikleri
olduklan
yerine

velayet,

gorev

getirememeleri

ve

oldugu

gortllmektedir.
Sancakh (2014) bosanmis annelerin ve cocuklannm
yasantilanru

inceleyen

bir

cahsma

yaprrnstrr,

Cahsma

bosanma siirecine iliskin
sonucunda

elde

edilen

bulgulara gore, bosanrms anneler bosanmayi son care olarak gormekte ve yillar suren
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bir caba sonrasmda bosanma karan almaktadir, Bosanma slirecinde anneler en 90k
ekonomik, duygusal, duzen degisikligine iliskin guclukler yasadiklanru belirtmistir,
Bosanmanm

anneler icin olan olumlu katkilan,

cocuklarda

gortllmemektedir.

Cocuklann cogunlugu, anne ve babasmm tekrar bir araya gelmesini istemektedir.
Aynca, hem bosanmis anneler hem cocuklan bosanma siirecine iliskin birbirlerinin
bazi yasantilanru bilmemekte ve bu durum sikmtilara yol acabilmektedir,
Tufekciyasar (2014) arastirmasmda 10. ve 11. siruf ogrencilerinin surekli
kaygi, benlik imgesi ve umutsuzluk dlizeylerini bazi demografik degiskenler
cercevesinde ele alrrustir. Arastirmada benlik imgesi ile ebeveyn tutumu arasmda
anlamh bir iliski saptanmisnr. Ebeveyni anlayish olan bireylerin diger bireylere gore
benlik imgelerinin daha yuksek oldugu ortaya cikrmstir.
Kaynak, Pmarcik, Ergin ve Arslan (2015) 339 ogretmen adayi ile yaptiklan
arastirmada okul oncesi ogretmen adaylarmm benlik saygrlan ile cocuk sevmeleri
arasmdaki iliskiyi arastirrruslardrr. Arastrrma sonucunda cinsiyet ve ogrenim gorulen
suufm cocuk sevme durumu ve benlik saygist i.izerinde anlamh etkisinin bulundugu,
bunun yam sira benlik saygrsi ile cocuk sevme arasmda pozitif yonlll orta diizeyde
korelasyon oldugu saptanrnistir.
Mise (2015) Ti.irkiye istatistik Kurumu verilerine gore 2,30 kaba bosanma
luziyla Ttirkiye ortalamasmm iizerinde olan ve kaba bosanma h1ZI en yi.iksek besinci
r

il durumundaki Usak iline ait bosanmalann sebepleri ve sonuclanm arasnrrmsur.
Arastirma verilerine gore, bosanmayla sonuclanan evliliklerin bir kismmda evlilik
oncesi baslayan problemler oldugu gorulmustttr. Bazi evliliklerde ise sonradan bazi
problemler yasanmaya baslarmstir. Bunlar aldatma, siddet, ekonomik sorunlar,
ailelerin olumsuz mi.idahalesi ve psikolojik rahatsizliklardir.
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Yapilan genis capli bir arastirrna da Amerika,
Macaristan,

Israil,

kapsamaktadir,

Bu

Italya,

Japonya,

arastirmada,

Tayvan,

arastrrrnacilar,

Tiirkiye

Avustralya, Banglades,
ve

ergenlerin

Batt
benlik

Almanya'yi
imajlanm

degerlendirmisler ve ergenlerin en az %73'iiniin olumlu bir benlik imajma sahip
olduklanru

kesfetmislerdir,

Bu ergenler, geleceklerine

yonelik

ozguvenli

ve

iyimserdirler (Pabuccuer, 2015).
Tiiredi (2015) ozel okul ve devlet okullarmda

calisan ogretmenlerin

ozyeterlik, benlik saygisi ve atilganhk diizeyi iliskisini cinsiyet ve deneyim suresi
acismdan karsilastiran bir arastirma yapnustir. Arastirma verilerine gore, benlik
saygisi ortalama puanlarmm, ozel okul ogretmenleri ve devlet okulu ogretmenleri
acismdan, ozel okul ogretmenleri lehine anlamh bir farkhhk gosterdigi bulunmustur,
Aynca benlik saygtsi ortalama puanlarmm kadm ogretmenler ve erkek ogretmenler
acismdan ise, kadm ogretmenler lehine anlamh bir farklihk gosterdigi bulunmustur.
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BOLUM III
YONTEM

Bu

bolumde

arastirmarun

yilriltilldtigil desen,

calismanm

evren

ve

ornekleminin olusturulma sekli, verilerin toplanmasmda kullamlan veri toplama
araclan ve toplanan verilerin analiz edilmelerine iliskin yontem bilgilerine yer
verilmistir,

3.1. Arasnrma Modeli
Anne babasi bosanmis ergenlerin benlik saygrsi dtizeylerinin incelenmesi
amaciyla yapilan bu arastirma nicel arastirma yontemlerine gore yuruttllmusttlr,
Cahsmada, bosanma sonucu tek ebeveynli yasamak durumunda kalan ergenlerin
benlik

saygilanmn

amaclandigmdan;

demografik

degiskenler

paralelinde

ortaya

konmasi

arastirma, betimsel tilrde ve tarama deseninde calrstlrrusnr,

Betimsel arastirmalar, olayi oldugu gibi arastiran ve ele ahnan olaylarm ve
durumlarm aynntili bir bicimde arastinldigi ve onlarm daha onceki olaylar ve
durumlarla

iliskilerinin

incelenerek,

ne olduklarmm

betimlenmeye

cahsildigi

arastirmalardir (Karakaya, 2009). Betimsel arastirmalann bir tilril olan tarama modeli
ise; gecmiste ya da halen var olan bir durumu, var oldugu sekliyle betimlemeyi
amaclayan arastirma yaklasnnlandir, Arastirmaya konu olan olay, birey ya da nesne,
kendi kosullan icinde ve var oldugu gibi tammlanmaya cahsihr, Onlan herhangi bir
sekilde degistirme, etkileme cabasi gosterilmez (Karasar, 2005).
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3.2. Evren ve Orneklem

Cahsmanm evrenini Lefkosa ilindeki gene! ortaogretim okullan ve mesleki
teknik okullarma devam eden, anne ve babasmm aynlmasi sonucu tek ebeveynli
yasayan
Calismada

cocuklar

olusturrnaktadir.

omeklem

secme yoluna

Evrende

toplam

gidilmemis,

10 okul bulunmaktadir.

evrenin

tamamma

ulasmak

hedeflenmistir, Bu baglamda evrende yer alan Turk Maarif Koleji, Lefkosa Tiirk
Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Bulent Ecevit Anadolu Lisesi, Degirmenlik Lisesi,
Hala Sultan Ilahiyat Koleji, Anadolu Giizel Sanatlar Lisesi, Sedat Simavi Endiistri
Meslek Lisesi, Atatiirk Meslek Lisesi ve Haydar Pasa Ticaret Lisesi okullannm
tilmilne ulasrlrrustir. Bu okullardaki 9., 10., 11. ve 12. smiflardaki toplam 140 tek
ebeveynli

ogrenci

calismamn

orneklem

grubunu

olusturmustur,

Orneklem

okullardaki rehbet ogretmenler tarafmdan, onlann izin verdigi ve uygun gordiigil
dogrultuda olusturulmustur. Dolayisr ile asil evrende kac tek ebeveynli ogrenci
oldugu bilinmemektedir.
Orneklemin arastirma alt amaclannda belirtilen demografik degiskenlerine
iliskin bilgileri

tablolarla

belirtilmistir,

Tabla

1, orneklemin

cinsiyete

gore

dagihmmdan; Tabla 2, orneklemin yasa gore dagilmundan; Tabla 3, orneklem
grubunun anne babasmm aynlma silresinden; Tablo 4, orneklem grubunun kiminle
yasadrgmdan; Tablo 5 ve Tabla 6, orneklem grubunun anne ve babasiyla gorusme
sikhgmdan; Tabla 7, omeklem grubunun kardes sayilanndan; Tabla 8, orneklem
grubunun psikolojik yardim alma durumundan; Tablo 9 ve 10, orneklem grubunun
anne ya da babasmm yeniden evlilik yapma durumundan; Tabla 11 ise omeklem
grubunun yasadigi aile tilriinden bahsetmektedir.
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Tablo 1.
Cinsiyete Gore Dagtltm
f

%

K1z

65

46,4

Erkek

75

53,6

Ya~

f

%

14

8

5,7

15

27

19,3

16

39

27,9

17

42

30,0

18

24

17,1

Cinsiyet
--

Tablo 2.
Ya.ya Gore Dagtlim

Tablo 3.
Anne Baba Ayn/ma Surest
Siire

f

O/o

0-6ay

4

2,9

7-12ay

11

7,9

13-36ay

23

16,4

36 ay tizeri

101

72,8
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Tablo 4.

Kiminle Yasandtgtna Gore Dagtltm
Yasanilan Yer

f

%

Anne ile

91

65,0

Baba ile

36

25,7

Diger

13

9,3

Tablo 5.
Baba ile Gorusme Suresine Gore Dagiltm
Baba ile Gorii~me

f

%

Her gun

56

40,0

Haftada bir

22

15,7

iki haftada bir

12

8,6

Ayda bir

10

7,1

Ytlda bir

16

11,4

Hi9

24

17,1

Tablo 6.
Anne ile Gorusme Suresine Gore Dagilim
Anne ile Gorii~me

f

%

Her gun

93

66,4

Haftada bir

18

12,9

lki haftada bir

7

5,0

Ayda bir

9

6,4

Hi9

13

9,3
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Tabla 7.
Kardes Saytstna Gore Dagilim
Kardes Sayisi

r

%

1

60

42,9

2

32

22,9

3

17

12,1

Hie;,

31

22,1

Tabla 8.
Psikolojik Yardtm
Yardnn Alma

f

%

Evet

21

15,0

Hayir

119

85,0

Tabla 9.
Annenin Baska Evlilik Yapma Durumu
Anne Evlilik

f

%

Yapmadi

47

33,6

Yapti

93

66,4

Tabla 10.
Babanin Baska Evlilik Yapma Durumu
Baba Evlilik

f

%

Yapmadi

65

46,4

Yapti

75

53,6
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Tablo 11.

Aile Tipi
Ya~ad1g1Yer

f

%

Cekirdek aile

103

73,6

Genis aile

37

26,4

3.3. Veri Toplama Araclarr
Bu calismada veri toplama aract olarak Kisisel Bilgi Formu ve Rosenberg
Benlik Saygisr Ol<;egi kullarulrrustir. Arastirmaci tarafmdan hazirlanan Kisisel Bilgi
Formunda bosannus aileye sahip ergenin yasi, cinsiyeti, anne babasmm bosanma
siiresi,

§U

an kiminle yasadigi, anne ve babasiyla ne sikhkla goril§tiigii, kardes saytsi,

psikolojik yardim ahp almadigi, anne babasmm baska bir evlilik yapip yapmadigi,
cekirdek veya genis ailede yasamasi gibi sorular bulunmaktadir.

3.3.1. Rosenberg Benlik Saygrsr Olc;egi
1963 'te Morris Rosenberg tarafmdan gelistirilmistir. Olcegin gecerlilik ve
giivenirlilik cahsmalan 1965'te ABD' de yaprlmis ve bircok cahsmada arac olarak
kullanilnustir. Olcek toplam 63 sorudan olusmaktadir, Cuhadaroglu tarafmdan 1985
yihnda Turkce'ye uyarlanan ol<;egin gecerlik ve giivenirlik cahsmalan sonunda
benlik

saygrsi kategorisinin

gecerligini

smamak

icin psikiyatrik

gorusmeler

yapilnustrr. Bu gorusmelerle yapilan degerlendirmede ogrencilerin benlik saygilan,
kendilerine iliskin goruslerine gore seviyelendirilmistir.

Goruslerden ve benlik

saygrsi olceginden elde edilen sonuclann arasmdaki iliskiler hesaplannus ve gecerlik
oram .71 olarak hesaplanrrusnr. Olcegin test-tekrar test giivenirlik katsayisuun ise .75
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oldugu belirtilmistir

(Yigit, 2010). Bu arastirmayla

ilgili olarak olcegin ic

tutarhhgma aynca bakilmis ve Cronbach Alpha kat sayrsi . 79 olarak bulunmustur.
Rosenberg Benlik Saygrsi Olceginin Benlik Saygisi, Kendilik Kavrammm
Surekliligi, insanlara Guven Duyma, Elestiriye Duyarhlik, Depresif Duygulamm,
Hayalperestlik, Psikosomatik Belirtiler, Kisilerarasi Iliskilerde Tehdit Hissetme,
Tartismalara Katilabilme Derecesi, Anne Baba Ilgisi, Babayla ili§ki, ve Psisik
izolasyon gibi toplam 12 alt boyutu vardir. Rosenberg (1965), bu alt boyutlan
asagidaki sekilde aciklanustrr:
Benlik Saygisi: Bireyin kendisiyle ilgili duydugu hosnutluk, onur, kendisine
atfettigi deger ve saygi; kisinin kendisini degerlendirmesi sonucu kendisine
iliskin olusturdugu degerlilik, onemlilik ve saygidegerlilik yargrsidir.
Kendilik Kavrammm Siirekliligi: Bireyin kendisini tammasi, ifade etmesi ve
kendisini nasil algiladigi ile ilgili bir kavramdir,
Insanlara Giiven Duyma: Bireyin cevresindeki kisilere duydugu guveni ifade
eder.
Elestiriye Duyarhhk: Bireyin cevreden kendisine gelen elestirilere acik ve
duyarli olmasidir.
Depresif Duygulamm:

Bireyin depresyona egilimli veya surekli depresyonda

olma durumudur.
Hayalperestlik: Kisinin kurdugu hayalleri ifade eder.
Psikosomatik Belirtiler: Bireyin psikolojik olarak her hangi bir fiziksel
rahatsizligr oldugu duygusuna kaprlmasim ifade eder.
Kisllerarasi Iliskilerde Tehdit Hissetme: Kisinin cevresiyle olan iliskilerinde
kendisine karsi tehdit hissetmesi durumudur.
Tarnsmalara Katilabilme Derecesi: Bireyin tartismalara ne oranda kanldigiru
gosterir,
Anne Baba Ilgish Ebeveynin cocuga karsi gosterdigi sevgi ve ilgiyi ifade eder.
Babayla Iliski: Bireyle babasi arasmdaki iliskinin niteligini gosterir.
Psisik izolasyon: Bireyin icinde bulundugu ruhsal durumu ifade eder.

Olc;egin, benlik saygisi alt boyutu 10, kendilik kavrammm stirekliligi alt
boyutu bes, insanlara gilven duyma alt boyutu bes, elestiriye duyarhhk alt boyutu lie;,
depresif duygulamm alt boyutu altr, hayalperestlik alt boyutu dart, psikosomatik
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belirtiler alt boyutu 10, kisilerarasi iliskilerde tehdit hissetme alt boyutu iii;,
tartismalara katilabilme derecesi alt boyutu iki, anne baba ilgisi alt boyutu yedi,
babayla iliski alt boyutu alti ve psisik izolasyon alt boyutu ise iki maddeden
olusmaktadir. Olcek dortltl ve ikili likert seklinde kansik maddelerden olusmakta ve

tersten maddeler banndtrmaktadir.
Rosenberg Benlik Saygisi Olcegi (RBSO), bugiin bircok calismada benlik
saygrsi ol9iimil icin kullamlan gilvenilir dart ana olcekten biri olarak literatilrde yer
almaktadir, Diger olcekelr ise Coopersmith Benlik Saygisi Olcegi, Piers Harris
Benlik Algrsi Ol9egi ve iki Boyutlu Benlik Saygtsi (Kendini Sevme ve Ozyeterlik)
Ol9egidir (Cecen, 2008).

3.4. Verilerin Toplanmasi

Cahsma 2014-2015 egitim ogretim yihnda gerceklestirilmistir, Verilerin
toplanrnasi ve belirlenen okullara uygulanmasi ile ilgili olarak oncelikle Milli Egitim
Bakanhgmdan izin almrmsnr, izinlerin belgelerinin tamamlanmasiyla, arastirrnacr
tarafmdan belirlenen okullara gidilmis ve okul mudurleriyle goril~illmil~tilr.
Gorusmelerde oncelikle

arastirmadan ve

uygulanacak olan

olceklerden

bahsedilmistir. Arastirma bosanmis aileye sahip ergenlerle ilgili oldugundan bazi
okullar tarafmdan tepkiyle karsilannus ve uygulanmak istenmemistir.Zorlu bir surec
sonrasi arasurmacmm iknasiyla Rosenberg Benlik Saygisi Olcegi ve Kisisel Bilgi
Formu katrhmcilara uygulannustir. Okullarda ol9egin kimlere uygulanacagma rehber
ogretmenler karar verrnistir. Bazi okullara olcek ve kisisel bilgi formu uygulama
yapmasi icin rehber ogretmene onceden verilrnis, onlarm belirledigi tarihte
arastirmaci tarafmdan gidip almrmstir. Bazr okullarda ise ders aralannda arastirmaci
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tarafmdan

katihmcrlara

birebir

uygulanmistir.

Uygulama

sirasmda

ogrenci

tarafh

herhangi bir sikmtr yasanrnarrustir.

3.5. Verilerin Analizi
Toplam 140 ogrenciden veriler toplanmis, kisisel bilgi formuna ve 619ege
verilen yamtlar temel veri kaynagi olarak kullamlrmsttr, Rosenberg Benlik Saygisi
Olceginden

elde edilen nicel veriler, bilgisayar

ortammda

degerlendirilirken

istatistiksel cozumleme icin SPSS 20 paket prograrru kullamlnustrr,
Kisisel Bilgi Formunda bulunan degiskenlerin Rosenberg Benlik Sayg1S1

olcegine gore farkhlasip

farkhlasmadigim

belirlemek

icin "varyans analizi"

kullamlmrstrr, Varyans analizi basit betimsel bir istatistik analizidir. Gruplar arasmda
anlamli bir farkhlik cikmasi durumunda farkm kaynagmi anlamak icin "scheffe testi"
kullarnlrmstir, Olcekte yer alan ifadelerin duzeyleri dortlu likert ol9egi prensibine
gore hesaplanrmstrr, Ortalarnasi hire yakm olan ifadeler olumsuzu, dorde yakm olan
ifadeler ise olumluyu ifade etmektedir (Arslan, 2011; Uguz 2006). Soz konusu
arahklara gore ergenlerin benlik saygisi duzeyleri; 1,00-1,74 90k dttsuk, 1,75-2,49
dusuk, 2,50-3,24 yuksek, 3,25-4,00 90k yuksek olarak simflandmlmrstir,
Arastrrrnanm

ikinci alt probleminde

bahsedilen

ergenlerin

cinsiyetleri,

herhangi bir psikolojik yardim ahp almamalan, anne babanm baska bir evlilik yapip
yapmamasi, cekirdek veya genis ailede yasamalanna gore katihmcilann Rosenberg
Benlik Saygrsi olceginden elde edilen puanlar arasmdaki farkm onemini test etmek
icin "t-testi" kullarulnnstir, T-testi bagimh ve bagimsiz degisken olarak belirlenen
degiskenler arasmda anlamli bir farkm olup olmadrgiru bulmaya yarayan analizdir.
Ancak bagimsrz degiskene ait alt gruplarm iki adet olmasi halinde uygulamr
(Buyukozturk, Bokeoglu ve Koklu, 2015).
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Arastirmarun ikinci alt probleminde bahsedilen anne babanm bosanma silresi,
§U

an kiminle yasadiklan, anne baba ile ne sikhkla gorustukleri ve kardes sayilanna

gore katiluncrlann

Rosenberg Benlik Saygisi olceginden elde edilen puanlar

arasmdaki farkm onemini test etmek icin "anova analizi" kullarulmrstrr, Anova
analizi, bagimh ve bagrmsiz degisken olarak belirlenen degiskenler arasmda anlamh
bir farkm olup olmadigmi bulmaya yarayan analizdir. Bagrmsiz degiskene ait alt
gruplarm ikiden fazla olmasi halinde uygulamr (Buyukozturk ve dig., 2002).
Rosenberg Benlik Saygisi Olceginin alt boyutlarma ait her bir maddenin
ortalama degerinin hesaplanmasmda ise "reliability analizi" kullamlrmstrr, Bu analiz
ile 6l9egin alt boyutlarma ait her bir maddenin ortalama degeri, genel gecerlilik ve
gilvenirlilik analizleri yapilmaktadir (Buyukozturk ve dig., 2015).

51

BOLUMIV

Cahsmanm

BULGULAR,

YORUM

VE TARTI~MA

bu bolumunde

arastirma

problemine

beklenen alt problemlerin
yorumlanmis

analizi yer almaktadir,

uygun

olarak

cozulmesi

Bulgular, alt problem sirasma gore

ve tarnsilrmstir,

4.1. Anne Babasr Bosannns
Arastirmanm

birinci

Ergenlerin

Benlik Saygrsr Diizeyleri

alt probleminde

Benlik Saygrsi Dilzeyleri nasildir?"

"Anne

Babast

Bosanrms

sorusu sorulmustur, Alt problemi

Ergenlerin

cozmek ilzere

yapilan cahsmada asagidaki bulgulara ulasilmrstrr,

Tablo 12.

Anne Babast Bosanmts Ergenlerin Benlik Saygtst Duzeyleri

Toplam maddelere gore

x

Minimum Maximum Variance

2,479

1,00

4,00

,375

Tablo 12 incelendiginde anne babasi bosannus ergenlerin benlik saygrsi
dilzeylerinin dusuk seviyede 91ktig1 ( X =2,4 79) gorulmektedir. Olcegin tamammdan
almabilecek maksimum puan ortalamasi 4,00'dtr. Anne babasi bosanmis ergenlerin
benlik saygilarmm dtlsuk cikrnasmdaki en onemli neden anne babanm ergenle
saghkh

iletisim

kuramamasmdan

ve

ona

karsi

zaman

aymp

yeterli

ilgi

gcsterememesinden kaynaklanmaktadir, Tablo 12'de gorilldilgti gibi anne babasi
bosanrms ergenlerin benlik saygilannm dusllk cikmasryla, arasurmadan beklenen

52
sonuc esdegerdir, Yapilan arastirrnalardan
anne babasi ayn olan cocuklann,
yamnda anne babalanyla
benlik saygilannm
Yilmaz
ciftlerin

benlik saygrlannm

fazla etkilenmeyecegi

(2011)

ilkogretim

calisma yapmistir.
cocuklann,

elde edilen bilgilere gore

dtistlk di.izeyde oldugu, bunun

si.irekli gortlstlp, saghkh iliskiler gelistirmeleri

bosanmanus
cagmdaki

bosanmis

yi.iksek, benlik algilannm

si.irekli catisma

yas

cocuklannm

ciftlerin cocuklanna

Arastirmanm

sonuclanna
ciftlerin

durumunda

seklindedir,

fakat

7-12

di.izeylerinin, catisma yasamayan

yetisen

ve kaynaklardan

yasayan
benlik

daha di.i§i.ik oldugu,

uyumlu evlilikleri olan ciftlerin cocuklanna

algrsi

ve

kaygr

gore farkim ortaya koyan bir

gore es catismah

cocuklanna

ve bosanmis

evliliklerin

gore kaygt

bosannus

icerisinde

di.izeylerinin

ciftlerin

daha

cocuklannm

ise

gore benlik algilanrun daha di.i§i.ik, kaygi

di.izeylerinin daha yi.iksek oldugu tespit edilmistir.

4.2. Anne Babasi Bosannns Ergenlerin

Benlik Saygrsi Diizeylerinin

Demografik

Bilgilere Gore Deglsim!
Calismanm
di.izeylerinin
olusturulmustur,

ikinci alt problemi anne babasi bosannus ergenlerin benlik saygisi

demografik
Demografik

yas, anne babanm
gorme

sikhgi,

bilgilere

bosanma

annelerini

bilgilerde

gore

annenin baska bir evlilik yapmasi,
genis ailede yasama degiskenleri

belirlenmesi

anne babasi bosanmis

si.iresi, ergenin

gorrne

dagihrmnm

srkligi,

§U anda kiminle

kardes

saytsi,

ergenlerin
yasadigi,

psikolojik

babanm baska bir evlilik yapmasi,

benlik saygilanyla

iliskilendirilmistir,

i.izerine
cinsiyet,
babalanm

yardim

alma,

cekirdek ve
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4.2.1. Anne Babasi Bosannus Ergenlerin Cinsiyetlerine

Bagh Olarak

Benlik Saygrsr Diizeyleri

Arastirmanm ikinci alt problemi cercevesinde ilk sorusu "Anne babasi
bosanmis olan ergenlerin benlik saygrsi duzeyleri cinsiyetlerine bagh olarak
degismekte midir?" seklindedir,ilgili bulgular Tabla 13'te sunulmustur,

Tabla 13.
Ergenlerin Cinsiyetlerine Gore Benlik Saygtlartrun Degerlendirilmesi

K1z

Erkek

X

N

ss

154,27

65

16,13

152,21

75

15,51

T

df

p

Aerklama

,770

138

,444

p>.05
Park anlamsiz

*n=l40, p=0.05

Tabla 13 'te goriildiigil uzere katihmcrlann cinsiyetleri ile anne babalarmm
ayn olmasi arasmda benlik saygisr acismdan anlamh bir fark yoktur, Bu bulgu
"ergenlerin benlik saygtsi duzeyleri, cinsiyetlerine gore degismemektedir" seklinde
yorumlanabilir, Benzer bir arastirmada Ozttirk (2006), anne babasi bosanmis 9-13
yaslanndaki cocuklar ile aym ya~ grubundaki anne babasi bosanmarms cocuklann
benlik saygisi ve kaygi duzeylerini incelemistir, Arastirmada anne babasi bosanmis
cocuklann benlik saygilan ile cinsiyetleri ve kaygi duzeyleri ile cinsiyetleri arasmda
anlamh bir farkhhk saptanmarmstir, Yine Yigit (2010) tarafmdan yapilan bir
cahsmada, 13-14 yas grubundaki ergenlerin benlik saygrsi dtizeylerinde cinsiyete
bagh olarak anlamh bir farkhlasma olmadrgi saptanrmstir.Bu sonuca celiskili olarak
Erim (2001) tarafmdan yapilan calismada ise anne babasi bosanmis cocuklarda
kizlann erkeklere gore daha dtisuk benlik saygisma sahip olduklan belirtilmistir.
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4.2.2. Anne Babasi

Bosanmis

Ergenlerin

Yaslarma

Bagh Olarak Benlik

Sayg1SI Diizeyleri
Arasnrmanm
bosannus

ikinci alt problemi

cercevesinde

ikinci sorusu "Anne babasi

olan ergenlerin benlik saygrsi duzeyleri yaslanna

bagh olarak degismekte

midir?" seklindedir, ilgili bulgular Tabla 14 'te sunulmustur,

Tabla 14.

Ergenlerin Yaslartna Gore Benlik Saygtlartnin Degerlendirilmesi
Karel er
Toplann

sd

Karel er
Ortalamasi

Gruplar arasi

706,538

4

176,63

Gruplar ici

33915,348

135

251,225

Toplam

34621,886

139

F

Fark

p
,703

,591

p>.05
Park
anlamsiz

*n=140, p=0.05

Tabla 14'te gorilldilgil ilzere katiluncilarm yaslan ile anne babalarmm ayn
olmasi arasmda benlik saygrsi acismdan anlamh bir fark yoktur, Buradaki bulgu
"ergenlerin benlik saygisi diizeyleri, yaslanna

bagh olarak degismemektedir"

seklinde yorumlanabilir, Benzer bir cahsmada Demirbilek (2013), tek ebeveynli olan
ve olmayan ergenlerin atilganlik duzeyleri ile benlik saygilan dilzeylerini cesitli
demografik

degiskenler

paralelinde

incelemistir,

Arastirmada

elde

edilen

sonuclardan, benlik saygisi ol9egi toplam puanlan ile ebeveyn bosanmasi sirasmda
cocugun yasi degiskeni arasmda anlamh bir fark bulunrnarrustir,
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4.2.3. Anne Babasi

Bosannus

Ergenlerin

Anne Babalarmm

Bosanma

Siirelerine Bagh Olarak Beniik Saygrsi Dtlzeyleri
Arastirmanm

ikinci alt problemi

ergenlerin

cercevesinde

il9ilncil sorusu "Anne babasi

bosanmis

olan

benlik

saygisi

duzeyleri

anne

surelerine

bagh olarak degismekte

midir?

seklindedir,

babalarmm

ilgili bulgular

bosanma
Tabla 15'te

sunulmustur,

Tabla 15.

Ergenlerin Anne Babalartnin

Bosanma

Surelerine Gore Benlik Saygtlartntn

Degerlendirilmesi
Kareler
Toplann

sd

Kareler
Ortalamasi

Gruplar arasi

629,370

4

157,340

Gruplar ici

33992,516

135

251,796

Toplam

34621,886

139

F

p

Fark

,625

,646

p>.05
Park
anlamsiz

*n=l40, p=0.05

Tabla

15 'te gorilldilgil ilzere katrhmctlann

benlik saygilan

ile anne

babalannm bosanma silreleri arasmda anlamli bir fark yoktur, Bu bulgu "ergenlerin
benlik saygisi diizeyleri anne babalanmn bosanma siirelerine gore degismemektedir"
seklinde yorumlanabilir, Temur (2012) bosanmadan sonraki ilk 18 ayda cocuk ve
ebeveyn acismdan akut sikmtilann yasandigrm ve 18 aydan sonra bu akut sikmtilann
giderek azaldigiru savunmaktadrr, Literatiirde yapilan arastirrnalara gore bu bulgulara
bagh olarak benzer baska bulgulara ulasrlamarmstrr,
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4.2.4. Anne Babasi Bosanmrs

Ergenlerin

Birlikte Ya~ad1g1

Bireye Bagh

Olarak Benlik Saygrsi Diizeyleri
Arastirmamn

ikinci alt problemi cercevesinde

dorduncu sorusu "Anne babasi

bosanmis olan ergenlerin benlik saygrsi dtlzeyleri '~u anda kiminle yasadiklanna

bagh

olarak degismekte midir?" seklindedir, ilgili bulgular Tablo 16'da sunulmustur,

Tablo 16.

Ergenlerin Yasadtgi Bireye Gore Benlik Saygtlartntn Degerlendirilmesi
Kareler
Toplami

Gruplar arasi

452,554

sd

Karel er
Ortalamasi

3

150,851
251,245

Gruplar ici

34169,332

136

Toplam

34621,886

139

F

p

,600

,616

Fark

p>.05

Fark
anlamsiz

*n=140, p=0.05

Tablo 16'da goruldugu uzere katihmcilann su an kiminle yasadrgi ile anne
babalarmm ayn olmasi arasmda benlik saygrsi acismdan anlamli bir fark yoktur.
Buradan sonuc "bosanma olaymdan sonra ergenin anne veya babasmdan biriyle
kalmasi, onun benlik saygisi dilzeyinde herhangi bir degisiklik yapmamaktadir"
seklinde yorumlanabilir. Civitci, Civitci ve Fiyakah (2009), yaptiklan cahsmada
anne babasi bosanmis ergenlerin yasarn doyumu ve yalrnzhk dilzeylerinin yasadigr
bireye gore farkhlasmadigmi saptarruslardir, Arastirma sonucuna celiskili olarak
Demirbilek (2013), .tek ebeveynli olan ve olmayan ergenlerin atilganhk diizeyleri ile
benlik saygilanru inceledigi cahsmasmda, orneklem grubunu olusturan ogrencilerin
benlik oli;egi toplam puanlarmm kiminle yasadtgi durumu degiskenine gore aritmetik
ortalamalan arasmdaki farki anlamh bulmustur,
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4.2.5.
Gordiigiine

Anne

Babasi

Bosanrms

Ergenlerin

Babalarrm

Ne

Srkhkla

Bagh Olarak Benlik Sayg1S1 Diizeyleri

Arasurmanm

ikinci alt problemi

cercevesinde

besinci sorusu "Anne babasi

bosanmis olan ergenlerin benlik saygrsi diizeyleri babalanm

ne sikhkla gorduklerine

baglr olarak degismekte midir?" seklindedir. ilgili bulgular Tabla 17' de sunulmustur,

Tabla 17.

Ergenlerin

Babalarznz

Gorme

Szklzklarzna

Gore

Benlik

Saygtlannin

Degerlendirilmesi
Kareler

sd

Toplamr

Kareler
Ortalamasi

Gruplar arasi

800,668

5

160,134

Gruplar ici

33821,218

134

252,397

Top lam

34621,886

139

F

p

,634

,674

Fark

p>.05
Fark
anlamsiz

*n=140, p=0.05

Tabla 17' de goruldugu Iizere katihmcilann babalarmi gorme stkligma bagh
olarak benlik saygisi duzeyleri farkhlasmamaktadir, Lamb (1981) tarafmdan yapilan
bir arastirmada bosanma sonrasi baba yoklugunun erkek cocuklarda benlik saygisr ve
duygusal gelisim acrsmdan oldukca zararh oldugu saptanrnistir, Arastirmaya paralel
olarak Ozturk (2006) anne babasi bosanmis 9-13 yaslanndaki cocuklar ile anne
babasi bosanmamis

aym ya§ grubundaki cocuklann

benlik saygrsi ve kaygi

duzeylerini inceledigi calismasmda anne babasi bosannus cocuklann benlik saygilan
ile babalanm ne sikhkla gordukleri arasmda anlamh bir farkhhga rastlamamrstrr,
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4.2.6.

Anne

Babasi Bosanrms Ergenlerin Annelerini

Ne Srkhkla

Gordiigiine Bagh Olarak Benlik Saygisr Dtizeyleri
Arastirmanm ikinci alt problemi cercevesinde altmci sorusu "Anne babasi
bosanrms olan ergenlerin benlik saygisi duzeyleri annelerini ne sikhkla gorduklerine
bagh olarak degismekte midir?" seklindedir, ilgili bulgular Tablo 18'de sunulmustur,

Tablo 18.
Ergenlerin

Annelerini

Gorme

Stkltklanna

Gore

Benlik

Saygtlarinin

Degeriendirilmesi
Kareler
Toplamr

sd

Kareler
Ortalamasi

Gruplar arasi

375,371

4

93,843

Gruplar ici

34236,515

135

253,678

Toplam

34621,886

139

F

p

,370

,830

Fark

p>.05
Park
anlamsiz

*n==140, p==0.05

Tablo 18'de gorilldilgil ilzere katihmcilann annelerini gorme sikhgma bagh
olarak benlik saygtsi duzeyleri farklrlasmamaktadir, Bu bulgu ergenlerin benlik saygi
dilzeylerinin, annelerini gorme sikhgma bagh olarak degismedigini gostermektedir.
Bu sonucu destekler nitelikteki bir calismada Civitci, Civitci ve Fiyakah (2009), anne
babasi bosanrms ergenlerin yasam doyumu ve yalmzhk dilzeylerinin annelerini
gorme sikhgma bagh olarak farkhlasmadigrm saptarrnslardtr,

4.2.7. Anne Babasi Bosannns Ergenlerin Kardes Sayrsma Bagh Olarak
Benlik Saygrsr Diizeyleri
Arastirmanm ikinci alt problemi cercevesinde yedinci sorusu "Anne babasi
bosanmis olan ergenlerin benlik saygrsi dilzeyleri kardes sayisma bagh olarak
degismekte midir?" seklindedir, ilgili bulgular Tablo 19'da sunulmustur,
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Tablo 19.
Ergenlerin Kardes Saytsina Gore Benlik Saygtlartntn Degerlendirilmesi
Kareler
Toplamr

Gruplar arasr

886,179

sd

Kareler
Ortalamasi

3

288,060
248,218

Gruplar ici

33757,707

136

Top lam

34621,886

139

F

p

1,161

,327

Fark

p>.05

Fark
anlamsiz

*n=140, p=0.05

Tablo 19'da gorilldilgil ilzere katihmcrlarin kardes sayisina bagli olarak benlik
saygisi duzeyleri farklrlasmamaktadir, Aktas (2011 ), farkli iki lise turunde 9. simf
ogrencilerinde benlik saygrsi ve algilanan anne baba tutumlan arasmdaki iliskiyi bazr
degiskenler acismdan incelernistir. Arastirmada ogrencilerin benlik saygilan ve
algiladiklan

anne baba tutumlarmm

kardes

sayisma

gore anlamh

diizeyde

farkhlasmadigi sonucu ortaya 91km1~1Ir. Fakat bu konuya baska yonden bir acikhk
getiren Yigit (2010) ise, yaptigr cahsmasmda kardesi olmayan ergenlerin kardesi
olan ergenlere gore benlik saygilannm daha yuksek oldugunu saptarrustir.

4.2.8. Anne Babasi Bosannns Ergenlerin Psikolojik Yardim Almalarma
Bagh Olarak Benlik Saygrsr Diizeyleri
Arastirmanm ikinci alt problemi cercevesinde sekizinci sorusu "Anne babasi
bosannus olan ergenlerin benlik saygisi duzeyleri psikolojik yardun almalarma bagli
olarak degismekte midir?" seklindedir, ilgili bulgular Tablo 20'de sunulmustur,
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Tablo 20.
Ergenlerin Psikolojik Yardim Almalartna Gore Benlik Saygtlarintn Degerlendirilmesi

Aldi

Almadi

X

N

ss

159,04

21

14,99

152,13

119

t

df

p

Acrklama

,717

138

,043

P<.05

15,75

Park anlamh

*n=140, p=0.05

Tablo 20'de goriildUgil ilzere katrhmcilann psikolojik yardirn almalarma bagh
olarak benlik saygisi dilzeylerinde anlamh bir farkhliga rastlannustrr, Bu fark
alanlarm lehinedir. Yani psikolojik yardim alan ergenlerin almayanlara oranla benlik
saygisr duzeyleri yuksek crkrmstrr, Anne babanm aynligmdan sonra bireyde cesitli
psikolojik sorunlar meydana gelmesi olagandir, Bireyin bu sorunlarla basa 91k1p,
saghkh bir birey olarak, olumlu benlik saygrsi kazanmasmda psikolojik destek
almasi her zaman fayda saglamaktadrr, Karalp (2009) lise ogrencilerinin psikolojik
yardim almaya iliskin tutumlarmm cinsiyete, daha once psikolojik yardim ahp
almamaya, ailenin ayhk gelir dilzeyine ve anne babanm egitim dilzeyine gore
farkhlasip farkhlasmadigi

inceleyen bir cahsma yaprrnstir. Cahsma sonucunda

ogrencilerin psikolojik yardim alma tutum puanlarmm cinsiyete gore anlamh
duzeyde fark gosterdigi ve erkek ogrencilerin psikolojik yardim almaya iliskin daha
olumlu tutumlar sergiledikleri gorulmustur, Daha once psikolojik yardim alan ve
almayan ogrencilerin psikolojik yardim almaya iliskin tutum puanlarmm ortalamalan
arasmda anlamh dilzeyde fark oldugu bulunmustur, Daha once psikolojik yardim
almayan ogrencilerin ise psikolojik yardim almak icin daha 90k basvurduklan
gorulmtistur.
Benzer bir calisrnada Emisci (2011) evlilik iliskileri nedeniyle psikolojik
yardim

alan bireylerde

psikolojik

yardirmn

yasam

kalitesi

ilzerine etkisini
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arastirmrstir.
bireylerde

Arastirma sonucunda

psikolojik

faktorlerden

evlilik iliskileri nedeniyle psikolojik

yardirmn yasam kalitesi uzerine; yasam kalitelerini

olan fiziksel saghklanna,

alanlarma,

yardim alan

kisisel inane alanlarma

psikolojik

alanlarma,

olumlu katkilar

belirleyen

sosyal alanlarma,

cevre

saglad1g1 ve ilaca bagimhhkta

anlamh bir diisme meydana getirdigi bulunmustur:

4.2.9. Anne Babasi Bosannus
Yapmalarma

Ergenlerin

Annelerinin

Baska Bir Evlilik

Bagh Olarak Benlik Saygrsi Diizeyleri

Arasnrmanm

ikinci

alt problemi

cercevesinde

dokuzuncu

babasi bosannus olan ergenlerin benlik saygisi diizeyleri annelerinin
yapmalarma

bagh olarak degismekte

sorusu

"Anne

baska bir evlilik

midir?" seklindedir; ilgili bulgular Tabla 21 'de

sunulmustur,

Tabla 21.

Ergenlerin Annelerinin Baska Bir Evlilik Yapmastna Gore Benlik Saygtlarinin
Degerlendirilmesi

Yaptl

Yapmadi

X

N

ss

156,21

47

12,87

151,63

93

t

df

p

Aerklama

2,521

138

,077

P>.05

16,92

Park anlamsiz

*n=140, p=0.05

Tabla 21 'de gorUldiigil ilzere katilrmcrlann annelerinin baska bir evlilik
yapmalarma

bagh

olarak

benlik saygrsi diizeylerinde

anlamh

bir farkhliga

rastlanmanustir, Bu sonuca gore baska bir evlilik ile anne ile cocuk arasmdaki
duygusal bagin degismedigi, dolayisiyla ergenin benlik saygisuun da aym diizeyde
kaldrgi soylenebilir.
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4.2.10. Anne Babasi Bosannns Ergenlerin Babalarmm Baska Bir Evlilik
Yapmalarma Bagh Olarak Benlik Saygisr Dilzeyleri
Arastirmanm ikinci alt problemi cercevesinde

10. sorusu "Anne babasi

bosanmis olan ergenlerin benlik saygisr dtlzeyleri babalarmm baska bir evlilik
yapmalarma bagh olarak degismekte midir?" seklindedir. ilgili bulgular Tabla 22' de
sunulmustur,

Tabla 22.

Ergenlerin Babalartmn Baska Bir Evlilik Yapmastna Gore Benlik Saygtlartntn
Degerlendirilmesi

Yaptt
Yapmadi

X

N

ss

152,64

65

13,03

153,62

75

t

df

p

Aerklama

4,976

138

,709

P>.05
Fark anlamsiz

17,90

*n=140, p=0.05

Tabla 22'de goruldugu iizere kanhmcrlann
yapmalarma

bagh

babalarmm baska bir evlilik

olarak benlik saygrsi diizeylerinde

anlamh

bir farklrhga

rastlanmanustir, Burada bulunan bulgu da bir onceki ile paralel olarak bosanmis
aileye sahip ergenlerin, babalarmm yeniden evlenmesi durumunun ergenin benlik
saygisr diizeyinde herhangi bir olumlu ya da olumsuz etkiye neden olmamasi
seklindedir, Yapilan arastirmalar, bosanma suretiyle aynlan kisilerin 3 ile 5 yrl sonra
yeniden evlendiklerini ortaya koymaktadrr, Erkeklerin yeniden evlenme oraru
kadmlara gore daha fazla ve daha cabuktur, Fakat ne annenin ne de babanm yeniden
bir evlilik yapmasi ergenlerin benlik saygilanru degistirrnemektedir,

63
4.2.11. Anne

Babast Bosanmis

Ergenlerin

Aile Tiplerine

Bagh Olarak

Benlik Sayg1S1 Diizeyleri
Arasnrrnanm
bosannus

olan

yasamalanna

ikinci

ergenlerin

alt problemi
benlik

saygtsi

bagh olarak degismekte

cercevesinde
duzeyleri

11. sorusu
cekirdek

"Anne

babasi

genis

ailede

veya

midir?" seklindedir, ilgili bulgular Tabla 23 'te

sunulmustur,

Tabla 23.

Ergenlerin Cekirdek veya Genis Ailede Yasamalarina Gore Benlik Saygtlartmn
Degerlendirilmesi

Cekirdek

Genis

X

N

ss

152,28

103

17,09

155,64

37

t

df

p

Aerklama

4,814

138

,180

P>.05

Fark anlamsiz

11,17

*n=140, p=0.05

Tablo 23 'te gorilldilgil iizere katihmcilann cekirdek ailede veya genis ailede
yasamalanna

bagh olarak benlik saygisi duzeylerinde

anlamh

bir farkhliga

rastlanmamistrr, Bu sonuca gore ergenin benlik saygismm ailedeki birey sayisi ile
ilgili olmadigi anlasilmaktadir,

4.3. Anne Babasi Bosanrms Ergenlerin

Benlik Saygisr Diizeylerinin Rosenberg

Benlik Saygjs) Oli;eginin Alt Boyutlarma Gore Belirlenmesi
Calismanm tictmctl alt problemi anne babasi bosanrms ergenlerin benlik
saygilannm Rosenberg Benlik Saygisi Olceginin alt boyutlarma gore belirlenmesi
iizerine olusturulmustur,

Alt boyutlarda

benlik

saygist, kendilik

surekliligi, insanlara gilven duyma, elestiriye duyarhhk,

kavrammm

depresif duygularum,
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hayalperestlik,

psikosomatik

belirtiler, kisilerarasi

iliskilerde

tehdit

hissetme,

tartismalara katilabilme derecesi, anne baba ilgisi, babayla iliski ve psisik izolasyon
olgulan islenerek ergenlerin benlik saygilan tespit edilmistir,

Tablo 24.
Kattltmctlartn Rosenberg Benlik Saygtst Ol9eginin Alt Boyutlarina Iliskin Benlik
Saygtsi Duzeylerinin Degerlendirilmesi
N

X

ss

Benlik'Saygisi

140

2,42

4,81

Kendilik Kavrammm Surekliligi

140

2,22

3,16

insanlara Guven Duyma

140

2,34

2,08

Elestiriye Duyarhhk

140

2,83

2,22

Depresif Duygulamm

140

2,87

3,29

Hay al perestlik

140

2,63

2,81

Psikosomatik Belirtiler

140

2,37

4,35

Kisiler Arasi Iliskilerde Tehdit Hissetme

140

2,40

2,36

Tartismalara Katilabilme Derecesi

140

2,65

1,47

Anne Baba ilgisi

140

2,71

2,21

Babayla Iliski

140

2,30

3,00

Psisik izolasyon

140

2,07

0,72

Tablo 24 incelendiginde anne babasi bosanrrns ergenlerin Rosenberg Benlik
Saygisr Olceginin alt boyutlarma gore belirlenen benlik saygilannm en dtistlk ikinci
(kendilik kavrammm

surekliligi)

( X =2,22), li9i.inci.i (insanlara gi.iven duyma)

(x=2,34), yedinci (psikosomatik belirtiler) (x=2,37), 11. (babayla iliski) (x=2,30)
ve 12. alt boyutta (psisik izolasyon) ( X =2,07) oldugu gorulmektedir. En yi.iksek
benlik saygismm ise dorduncu (elestiriye duyarhhk) ( X =2,83), besinci (depresif
duygularum) (x=2,87) ve 10. alt boyutta (anne baba ilgisi) (X=2,71)
gorulmektedir,

oldugu
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Her cocuk icin anne babamn aynlmasi kabul edilemez bir durumdur.
Cocuklar bu sureci degisik tepkiler vererek atlatrnaktadir, Tablo 24 'te gori.ildi.igi.i
i.izere anne babanm aynlmasi ergenin kendi hakkinda fikir edinmesi, yani kendisini
tamyabilmesi durumuna olumsuz etki etmektedir. Aynca, tek ebeveynli yasamak
ergenlerin insanlara yeterince inamp gi.iven duymasma engel olmaktadrr, Aym
zamanda ergenlik doneminde ergen icin cok onemli bir model olan baba ile zayif
iliskiler

yasanmasuun

ergenin

benlik

saygrsiru

olumsuz

olarak

etkiledigi

gorulmektedir. Bunlara ragmen alt boyutlara dair elde edilen onemli bir sonuc,
ergenin, yasadig: duygusal cokkttnlukten dolayi .psikolojik olarak cesitli fiziksel ve
ruhsal rahatsizhklar yasayip huzursuzluk duymasi gibi genel bir sonucun gecerli
olmadrgidir,
Tablo 24'e bakrldigmda ergenlerin Rosenberg Benlik Saygisi Olceginin alt
boyutlarma

gore en yi.iksek benlik

saygrsintn elestiriye

duyarlihkta

oldugu

gorulmektedir, Yani ergenin tek ebeveynli yasamasi, onun cevreden kendisine gelen
elestirilere acik ve duyarh olmasmi olumlu etkilemektedir. Ikinci yi.iksek di.izeyin ise
depresif duygulammda ortaya 91ktlg1 gortilmektedir. Bu durum ergenlerin anne
babalarmm aynlmalan durumunda depresif bir ruh haline girmelerinin daha kolay
oldugunu gostermektedir, Aynca calismada anne baba ilgisinin arttikca benlik
saygisimn da arttigr gorulmektedir. Literati.irde bu sonuclan destekleyen yaymlar
mevcuttur. Soz gelimi Aydm (2009) bosannus aileye sahip ergenlerin ebeveynleri
tarafmdan yeterli ilgi ve ergene karsi uyumlu davranis gostermeleri durumunda
saghkh bir benlik algisma sahip olabileceklerini savunmaktadir,
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4.4. Anne Babasr Bosannus Ergenlerin Rosenberg Benlik Saygisr Ol~eginin Alt

Boyutlarina Iliskin Puanlarr ile Ergenlerin Demografik Degiskenleri Arasmdaki
ili~ki
Arastirmanm dorduncu alt probleminde "Anne babasi bosanmis ergenlerin
Rosenberg Benlik Saygrsi Ol9egi alt boyutlarma gore belirlenen puanlan

ile

ergenlerin demografik degiskenleri arasmda anlamh bir iliski var midir?" sorusu
sorulmustur, Alt problemi cozmek ilzere yapilan cahsmada asagidaki bulgulara

4.4.1. Kanlnncrlarm Cinsiyetleri ile Ol~egin Alt Boyutlarr Arasmdaki

Arasnrmanm dorduncti alt problemi cercevesinde ilk sorusu "Anne babasi
bosanmis olan ergenlerin cinsiyetleri ile ol9egin alt boyutlan arasmda anlamh bir
farkhlasma var midrr?" seklindedir, Ilgili bulgular Tablo 25 'te sunulmustur,

Tabla 25.
Kattltmctlartn

Cinsiyetleri

ile

Olr;egin Alt

Boyutlart

Arastndaki

Iliskinin

Degerlendirilmesi
1. altboyut

2. altboyut

K1z

X
27,30

N

ss

65

3,51

Erkek

27,40

75

3,04

K1z

13,23

65

3,17

t

df

p

Aerklama

2,718

138

,869

P>.05
Fark anlamsiz

,848

3. altboyut

Erkek

12,97

75

2,97

K1z

11,44

65

1,53

4. altboyut

11,12

75

1,61

K1z

9,06

65

2,26

8,62

75

2,17

P>.05

138

,223

P>.05
Fark anlarnsiz

,001
Erkek

,623

Fark anlamsiz

,207
Erkek

138

138

,261

P>.05
Fark anlamsiz
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5. altboyut

K1z

16,53

65

2,46
,162

6. altboyut

Erkek

17,13

75

2,75

K1z

11,38

65

2,70

7. altboyut

10,57

75

2,87

K1z

19,90

65

6,41

8. altboyut

19,77

75

7,13

K1z

7,58

65

2,48

9. altboyut

7,72

75

2,35

K1z

4,75

65

1,09

10.altboyut

5,00

75

1,01

K1z

16,04

65

2,74

11. altboyut

15,10

75

3,50

K1z

13,92

65

2,99

12. altboyut

13,72

75

3,03

K1z

3,09

65

,65

3,06

75

,77

,907

P>.05

138

,742

P>.05

138

,171

P>.05

138

,078

P>.05

138

,692

P>.05
Park anlamsiz

2,432
Erkek

138

Park anlamsiz

,281
Erkek

P>.05

Park anlamstz

4,219
Erkek

,088

Park anlamsiz

,463
Erkek

138

Park anlamsiz

,258
Erkek

P>.05

Park anlamsiz

,604
Erkek

,180

Park anlamsiz

,704
Erkek

138

138

,833

P>.05
Park anlamsiz

*n=140, p=0.05

Tablo 25'te gortildtigil ilzere katihmcrlann cinsiyetleri ile olcegin alt boyutlan
arasmda anlamh bir farklilrga rastlanmamistir, Bu bulgu "ergenlerin cinsiyetlerine
bagh olarak olcegin alt boyutlan arasmda olumlu veya olumsuz bir degisim
olmamaktadtr" seklinde yorumlanabilir.

4.4.2. Kanhmcilarm

Yaslarr ile Ol'regin Alt Boyutlarr Arasmdaki Iliski

Arastirmanm dorduncu alt problemi cercevesinde ikinci sorusu "Anne babasi
bosannus olan ergenlerin yaslan ile olcegin alt boyutlan arasmda anlamh bir
farkhlasma var rrudir?" seklindedir, ilgili bulgular Tablo 26'da sunulrnustur,
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Tabla 26.

Yaslart

Kattlimctlann

ile

Olcegin

Alt

Boyutlan

Arastndaki

Iliskinin

Degerlendirilmesi
Karel er

1. altboyut

2. altboyut

3. altboyut

4. altboyut

5. altboyut

6. altboyut

7. altboyut

8. altboyut

9. altboyut

10. altboyut

11. altboyut

12. altboyut

Karel er

Gruplar arast

30,936

sd
4

Gruplar ici

1445,207

135

Toplam

1476,143

139

Gruplar arasi

19,558

4

4,890

Gruplar ici

1282,235

135

9,498

Toplam

1301,793

139

Gruplar arasi

11,347

4

2,837

Gruplar ici

336,338

135

2,491

Toplam

347,686

139

Gruplar arasi

73,236

4

18,309

Gruplar ici

612,649

135

4,538

Toplam

685,886

139

Gruplar arasi

29,588

4

7,397

Gruplar ici

933,555

135

6,915

Toplam

963,143

139

Gruplar arast

17,773

4

4,443

Gruplar ici

1082,877

135

8,021

Toplam

1100,650

139

Gruplar arasi

367,631

4

91,908

Gruplar ici

6031,591

135

44,678

Toplam

6399,221

139

Gruplar arasi

10,937

4

2,734

Gruplar ici

794,606

135

5,886

Toplam

805,543

139

Gruplar arast

,770

4

,192

Gruplar ici

153,402

135

1,136

Toplam

154,171

139

Gruplar arasi

7,635

4

1,909

Gruplar i9i

1415,108

135

1.0,482

Toplam

1422,743

139

Gruplar arasi

37,005

4

9,251

Gruplar i9i

1222,167

135

9,053

Toplam

1259,171

139

Gruplar arasr

,707

4

,177

Gruplar ici

71,429

135

,529

Toplam

72,136

139

Toelam1

Ortalamasi

10,705

7,734

F

p

,722

,578

,515

,725

Fark
p>.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlamsiz

1,139

,341

p>.05
Fark
anlamsiz

4,034

,004

1,070

,374

p<.05
Fark
anlamh
p>.05
Fark
anlamsiz

,554

,696

p>.05
Fark
anlamsiz

2,057

,090

,465

,762

p>.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlamsiz

,169

,954

,182

,947

p>.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlamsiz

1,022

,398

,334

,855

p>.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlarnsiz
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Tabla 26'da goriildilgil ilzere, kanlnncilann
arasmdaki
(p=,004)

fark incelendiginde,

yalmzca dorduncu

bir farkm oldugu gorulmektedir,

(p=,015) yaslan

farkm 16 yasmdaki
katihrncilann
fazladir,
donemde

17 yasmda

15-17

yaslan

yetenekleri

artar

Cevrelerinden
yetenekler

ve

elestirilerden

ve cevreyle

kendilerine

daha

kanhmcilara

ergenler

arasindadir,

konusunda

olan

olgun

yasanan

Boyutlarr Arasmdaki
Arastirmanm
babasi bosanmis
boyutlan

arasmda

olarak

duyarhhklan

daha

adlandmlmaktadir,

daha

nedenle

kendilerine

Bu

giderek azahr. Ergenlerin
sosyal

duyarh olmalan

Bu

olumlu tutumlar sergilerler (Kulaksizoglu,

4.4.3. Katthmctlarm

olan

cevreden

yoneltilen

olmaya

cahsirlar.

da bu donemde gelisen

iletisim kurrna ve olaylan

davramrlar.

daha az etkilenerek,

Yani 16 yasmda

elestiriye

catismalar

karsi

gelen elestirilere

arasmda

arasmda farkm oldugu ve bu

gore
donemi

topluma

Cevreleriyle

duyarhhk)

Bu teste gore 16 ( X =9,46) ile 17

lehine oldugu gozlenrnistir.

arasi orta ergenlik

anne babayla

alt boyutta (elestiriye

arasmda olan katihmcrlar

kanhmcrlar

ile olcegin alt boyutlan

Bu farkin hangi yas guruplan

oldugunu bulmak icin scheffe testi kullarnlrmstrr.
(X=7,76)

yaslan

anlama, yorumlama
kendilerine

elestiriler

karsisinda

gelen
daha

2005).

Anne ve Babalarmm

Bosanma Siiresi ile Ol~egin Alt

ili~ki
dorduncu

olan ergenlerin
anlamh

Tabla 27'de sunulmustur,

alt problemi

cercevesinde

anne ve babalannm

bir farkhlasma

ilc;ilncil sorusu

bosanma

var nudir?"

"Anne

suresi ile olc;egin alt

seklindedir;

ilgili bulgular
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Tablo 27.
Kattltmctlann

Anne ve Babalarintn Bosanma Surest ile Ol9egin Alt Boyutlart

Arastndaki Iliskinin Degerlendirilmesi

1. altboyut

2. altboyut

3. altboyut

4. altboyut

5. altboyut

6. altboyut

7. altboyut

8. altboyut

9. altboyut

10. altboyut

11. altboyut

12. altboyut

Gruplar arasi

Karel er
Toelam1
21,369

4

Karel er
Ortalamasi
5,342

Gruplar ici

1454,774

135

10,776

Toplam

1476,143

139

Gruplar arasr

39,475

4

9,869

Gruplar ici

1262,317

135

9,350

Top lam

1301,793

139

Gruplar arasi

3,005

4

,751

Gruplar ici

344,681

135

2,553

Top lam

347,686

139

Gruplar arasi

4,702

4

1,175

Gruplar ici

681,184

135

5,046

Top lam

685,886

139

Gruplar arasi

20,182

4

5,045

Gruplar ici

942,961

135

6,985

Toplam

963,143

139

Gruplar arasi

50,085

4

12,521

Gruplar ici

1050,565

135

7,782

Top lam

1100,650

139

Gruplar arasi

216,137

4

54,034

Gruplar ici

6183,084

135

45,801

Top lam

6399,221

139

Gruplar arasi

33,751

4

8,438

Gruplar ici

771,792

135

5,717

Top lam

805,543

139

Gruplar arasi

16,192

4

4,048

Gruplar ici

137,979

135

1,022

Top lam

154,171

139

Gruplar arasi

32,075

4

8,019

Gruplar ici

1390,668

135

10,301

Top lam

1422,743

139

Gruplar arasi

86,682

4

21,671

Gruplar ici

1172,489

135

8,685

Top lam

1259,171

139

Gruplar arasi

1,355

4

,339

Gruplar ici
Top lam

70,781

135
139

,524

72,136

sd

F

p

Fark

,496

,739

p>.05
Fark
anlamsiz

1,055

,381

p>.05
Fark
anlamsiz

,294

,881

p>.05
Fark
anlamsiz

,233

,919

p>.05
Fark
anlarnsiz

,722

,578

p>.05
Fark
anlamsiz

1,609

,176

p>.05
Fark
anlamsiz

1,180

,323

p>.05
Fark
anlamsiz

1,476

,213

p>.05
Fark
anlamsiz

3,961

,005

p<.05
Fark
anlamh

,778

,541

p>.05
Fark
anlamsiz

2,495

,056

p>.05
Fark
anlamsiz

,646

,631

p>.05
Fark
anlamsiz
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Tablo 27'de gorilldiigil iizere katrhmcilarm anne babalannm aynlma yillan ile
ol9egin alt boyutlan arasmda anlamh bir farka rastlanrmstir. Bu fark dokuzuncu
boyutta (tartismalara katilabilme derecesi) ortaya cikmaktadrr (p=,005). Bu farkm
hangi guruplar arasmda oldugunu bulmak icin yapilan sheffi testi incelendiginde, 0-6
ay (X=3,50), 7-12 ay (x=S,45) ve 13-36 ay (x==S,21) arasmda anlamh bir farkhhk
ortaya cikmaktadrr, Bu fark 7-12 ve 13-36 ayda daha 90k gorulmustur, Yani anne
babasi 7-36 ay arast ayn olan ergenlerin tartismalara katilabilme dereceleri daha
yiiksektir. Anne babanm aynlmasmdan sonra cocuk bir si.ire bu duruma ahsmakta
zorlamr ve bir takim duygusal problemler yasayarak, ice kapamk bir hal ahr. Bu
bulgu anne babanm aynlmasmda ilk alti aym ergen icin stresli bir stirec oldugunu
dusundurebilir, Yedinci aydan itibaren ise bu stresli siirecin azalarak, ergen tarafmdan
ebeveyn aynhgirnn kabul edilip, ice kapamkhktan kurtulmasi ve cevreye karsi kendi
duygu ve dustmcelerini rahathkla scyleyebilmesi durumu soz konusudur.

4.4.4. Kanhmcilarm

Yasadiklarr

Birey

ile Ol~egin Alt Boyutlari

Arasmdaki ili~ki
Arastirmarun dorduncu alt problemi cercevesinde dorduncu sorusu "Anne
babasi bosanmis olan ergenlerin su an kiminle yasadiklan ile ol9egin alt boyutlan
arasmda anlamh bir farkhlasma var rmdir?" seklindedir, ilgili bulgular Tablo 28'de

sunulmustur,
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Tablo 28.

Kattltmctlartn Yasadiklari Birey ile Olcegin Alt Boyutlan Arastndaki lliskinin
Degerlendirilmesi
Karel er
To~lam1

1. altboyut

2. altboyut

3. altboyut

4. altboyut

5. altboyut

6. altboyut

7. altboyut

8. altboyut

9. altboyut

10. altboyut

11. altboyut

12. altboyut

Kareler
Ortalamasi

F

p

Fark

7;571

,710

,493

p>.05

Gruplar arasi

15,141

sd
2

Gruplar ici

1461,002

137

Top lam

1476,143

139

Gruplar arasi

28,586

Gruplar ici

1273,207

Top lam

1301,793

139

Gruplar arasi

3,424

2

1,712

Gruplar ici

344,262

137

2,513

Top lam

347,686

139

Gruplar arasi

13,213

2

6,606

Gruplar ici

672,673

137

4,910

Top lam

685,886

139

10,664

Fark

2

14,293

anlamsiz
p>.05

137

9,293

1,538

,219

Fark
anlamsiz
,681

,508

p>.05
Fark
anlamsiz

1,346

,264

p>.05
Fark
anlamsiz

Gruplar arasi

81,900

2

40,950

Gruplar ici

881,243

137

6,432

Top lam

963,143

139

6,366

,002

p<.05
Fark
anlarnli

Gruplar arasi

5,296

2

2,648

Gruplar ici

1095,354

137

7,995

Top lam

1100,650

139

Gruplar arasi

476,066

2

238,033

Gruplar ici

5923,155

137

43,235

Top lam

6399,221

139

Gruplar arasi

3,298

2

1,649

Gruplar ici

802,245

137

5,856

Toplam

805,543

139

Gruplar arasi

,217

2

,108

Gruplar ici

153,955

137

1,124

Toplam

154,171

139

Gruplar arasi

22,320

2

11,160

Gruplar ici

1400,423

137

10,222

Top lam

1422,743

139

Gruplar arasi

47,467

2

23,733

Gruplar ici

1211,705

137

8,845

Top lam

1259,171

139

Gruplar arasi

,089

2

,045

Gruplar ici

72,047

137

,526

Top lam

72,136

139

,331

,719

p>.05
Fark
anlamsiz

5,506

,005

p<.05
Fark
anlamh

,282

,755

p>.05
Fark
anlamsrz

,096

,908

p>.05
Fark
anlamstz

1,092

,339

p>.05
Fark
anlamsiz

2,683

,072

p>.05
Fark
anlamsiz

,085

,919

p>.05
Fark
anlamsiz
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Tablo 28'de gorilldilgi.i tlzere katrhmcilann ayn olan anne babalan veya baska
kisi ile yasamalan ile olc;egin alt boyutlan arasmda anlamh bir farka rastlanrrustir, Bu
farkm

besinci

(depresif

duygulamm)

(p=,002)

ve

yeclinci alt

boyutlarda

(psikosomatik belirtiler) (p=,005) oldugu gortllmektedir, Besinci alt boyuttaki bu
farkm hangi guruplar lehine oldugu scheffe testi ile ortaya cikanlmrstrr, Buna gore,
katihmcrlann

birlikte yasadiklan baba (x =17,80) ile diger olarak adlandmlan

(X=14,92) bir kisi arasmda baba lehine anlamh bir farka rastlanrrusttr, Yani besinci
boyuttaki depresif duygulamm duzeyinin katrhmcrlann babalanyla yasamalanna
bagh olarak yukseldigi gorulmektedir, Yine yedinci alt boyutta (psikosomatik
belirtiler)

diger

olarak

adlandmlan

kisilerin

yamnda

yasayan

katrhmcilarla

(X=25,53), anne (X=l9,42) arasmda anlamh bir farkm oldugu, bu farkm, diger
olarak adlandmlan
bosanmasmdan

kisiler lehine oldugu ortaya cikmaktadrr, Yani anne baba

sonra ergenin annesiyle degil diger aile bireyleriyle yasamasi

durumunda psikosomatik belirtiler gosterrneye daha yatkm olduklan gorulrnustur.
Ergenin babasiyla

kalmasi durumunda

depresyon

diizeyinde

artis gorulmesi,

aralarmda saghkh iliskilerin yasanmamasi seklinde aciklanabilir, Aynca ergenin
anneden uzak yasayarak

bu durumdan

duydugu psikolojik

rahatsizhgi

dile

getiremeyip psikosomatik belirtiler gdstermeye daha elverisli olduklan soylenebilir.

4.4.5. Kanhmcilarm

Babalarr ile Gorii~me S1khg1 ile Ol~egin Alt

Boyutlari Arasmdaki ili~ki
Arastirmamn dorduncu alt problemi cercevesinde besinci sorusu "Anne
babasi bosanmis olan ergenlerin babalanyla gorusme siklig: ile olcegin alt boyutlan
arasmda anlamh bir farklilasrna var midir?" seklindedir, ilgili bulgular Tablo 29'da
sunulmustur,

Tablo 29.
Kattltmctlann Baba/an ile Gorusme Sikhgz ile Olr;egin Alt
Iliskinin Degerlendirilmesi

1. altboyut

2. altboyut

3. altboyut

4. altboyut

5. altboyut

6. altboyut

7. altboyut

8. altboyut

9. altboyut

10. altboyut

11. altboyut

12. altboyut

sd

Ortalamast

Gruplar arasi

Karel er
To2Iam1
33,510

5

6,702

Gruplar ici

1442,633

134

10,766

Top lam

1476,143

139

Gruplar arasi

31,026

5

6,205

Gruplar ici

1270,767

134

9,483

Top lam

1301,793

139

Karel er

5

2,599

334,689

134

2,498

Top lam

347,686

139

Gruplar arasr

11,909

5

2,382

Gruplar ici

673,976

134

5,030

Top lam

685,886

139

Gruplar arasi

56,875

5

11,375

Gruplar ici

906,268

134

6,763

Top lam

963,143

139

Gruplar arasi

34,145

5

6,829

Gruplar ici

1066,505

134

7,959

Top lam

1100,650

139

Gruplar arasi

301,170

5

60,234

Gruplar ici

6098,051

134

45,508

Top lam

6399,221

139

Gruplar arasi

11,148

5

2,230

Gruplar ici

794,394

134

5,928

Top lam

805,543

139

Gruplar arasi

5,397

5

1,079

Gruplar ici

148,775

134

1,110

Top lam

154,171

139

Gruplar arasi

50,180

5

10,036

Gruplar ici

1372,563

134

10,243

Top lam

1422,743

139

Gruplar arasi

69,966

5

13,993

Gruplar ici

1189,205

134

8,875

Top lam

1259,171

139

Gruplar arasi

2,924

5

,585

Gruplar ici

69,211

134

,517

Toplam

72,136

139

Gruplar ici

F.
,623

,654

1,041

,396

,474

,795

1,682

,143

,858

,511

1,324

,258

,376

,864

,972

,437

,980

,433

1,577

,171

1,132

,OU

p>.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlamsiz
p<.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlamsrz
p>.05
Fark
anlamsiz
P<.05
Fark
anlamh
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Tabla 29'da gorilldilgil ilzere katilimcrlann babalan ile gorusme sikligr ile
olcegln alt boyutlan arasmda sadece 12. alt boyutta (psisik izolasyon) anlamh bir
farka rastlanrmstir, Bu farkm hangi gruplar arasmda oldugunu bulmak icin yapilan
scheffe testi sonrasmda, ayda bir kez babasiru goren katrhmcilarm (
bir kez goren katilirnctlara (

x =5, 75)

x =6, 70) haftada

gore daha fazla ruhsal yalmzhk yasadrgi

gorulmustur, Baba figilril ergenlik doneminde ergen icin onemli bir faktordur,
Babanm varlig; ergen icin gilvenli ve saghkh bir ortami ifade etmektedir. Ebeveyn
bosanmasindan sonra babayla gorttsrnelerin giderek azalmasi ergenin kendini yalmz
hissetmesine neden olabilmektedir. Ozellikle erkek ergenler icin baba, butunlesecegi
ve model alacagi onemli bir figilrdilr. Bu donemde babanm evden gitmesi ergende
babaya karsi nefret duygusunun gelismesine ve ozgiiven eksikliginin yasanmasma
neden olmaktadir (Oz, 2005). Bu sonucun bertaraf edilmesi icin baba, bu durumu
ergenin lehine cevirecek sekilde kullanmah, cocuguyla gecirecegi kisrth zamam
kaliteli ve dolu olarak yasamalidir,

4.4.6. Kanhmcilarm

Anne ile Gorii~me S1khg1 ile (H4;eginAlt Boyutlari

Arasmdaki ili~ki
Arastirmanm dorduncu alt problemi cercevesinde altmci sorusu "Anne babasi
bosanmrs olan ergenlerin anneleriyle gorusme sikhg: ile ilgili olcegln alt boyutlan
arasmda anlamh bir farkhlasma var nudir?" seklindedir. ilgili bulgular Tabla 30'da
sunulmustur,
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Tablo 30.

Kattltmctlartn Anne ile Gorusme Szklzgz ile Olr;egin Alt Boyutlari Arastndaki Iliskinin
Degerlendirilmesi

1. altboyut

2. altboyut

3. altboyut

4. altboyut

5. altboyut

6. altboyut

7. altboyut

8. altboyut

9. altboyut

10. altboyut

11. altboyut

12. altboyut

sd

Ortalamasi

Gruplar arasi

Karel er
ToJ:!lam1
47,673

4

11,918

Gruplar ic;:i

1428,470

135

10,581

Top lam

1476,143

139

Gruplar arasi

113,134

4

28,284

Gruplar ici

1277,287

135

9,461

Top lam

Karel er

1390,421

139

Gruplar arasi

7,011

4

1,753

Gruplar ici

340,675

135

2,524

Top lam

347,686

139

Gruplar arasi

12,335

4

3,084

Gruplar ici

673,551

135

4,989

Top lam

685,886

139

Gruplar arasi

47,386

4

11,846

Gruplar ici

915,757

135

6,783

Top lam

963,143

139

Gruplar arast

50,027

4

12,507

Gruplar ici

1050,623

135

7,782

Top lam

1100,650

139

Gruplar arasi

105,909

4

26,477

Gruplar ici

6293,312

135

46,617

Top lam

6399,221

139

Gruplar arasi

35,944

4

8,986

Gruplar ici

769,599

135

5,701

Top lam

805,543

139

Gruplar arasi

5,040

4

1,260

Gruplar ici

149,131

135

1,105

Top lam

154,171

139

Gruplar arasi

59,894

4

14,973

Gruplar ici

1362,849

135

10,095

Top lam

1422,743

139

Gruplar arasi

9,724

4

2,431

Gruplar ici

1249,448

135

9,255

Top lam

1259,171

139

Gruplar arasi

4,050

4

1,012

Gruplar ici

68,086

135

,504

Top lam

72,136

139

F

p

Fark

1,126

,347

p>.05
Fark
anlamsiz

2,989

,021

,695

,597

,618

,650

p>.05
Fark
anlamsiz

1,746

,143

p>.05
Fark
anlamsiz

1,607

,176

p>.05
Fark
anlamsiz

,568

,686

p>.05
Fark
anlamsiz

1,576

,184

p>.05
Fark
anlamsiz

1,141

,340

p>.05
Fark
anlamsiz

1,483

,211

,263

,901

p>.05
Fark
anlamsiz

2,007

,097

p>.05
Fark

P<.05
Fark
anlamh
p>.05
Fark
anlamsiz

p>.05
Fark
anlamsiz

anlamsiz
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Tabla 30'da gorilldilgil ilzere katrhrncilann
olcegin

alt boyutlan

arasmda

sadece

ikinci

anneleri

alt boyutta

ile gortlsme sikhgr ile
(kendilik

kavrammm

stirekliligi) anlamh bir farka rastlanrmstrr, Bu farkm hangi gruplar arasmda oldugunu
bulmak

icin yapilan

scheffe

(X:=14,70) katrhmcilann,
gore kendilik kavrammm

testi

sonrasinda,

ayda

haftada bir kez (X:=19,42)
olusmasmda

bir

kez

annelerini

annelerini

goren

goren katihmcilara

daha olumsuz sonuclar verdigi gorulmektedir,

Anne babasi bosanmis ergenlerin annelerini ayda bir kez gormeleri onlann kendilik
kavramiru · yani kendilerini,
olumsuz
tamyip,

olarak
kendi

gorusulmesinin

ilgi ve yeteneklerini

etkilemektedir.

ilgi ve yeteneklerinin

Arastirrnanm

anlamli

bosannus
bir

sunulmustur,

baba

aynhgmm

farkmda

tamyip ifade etmelerini
ardmdan

olmasmda

anne

bireyin

kendini

babayla

duzenli

onemi bilyilktilr.

4.4.7. Katihmctlarm

babasi

Anne

yeterince

Kardes Sayisr ile Ol~egin Alt Boyutlari Arasmdaki

dorduncu

alt problemi

olan ergenlerin

kardes

farkhlasma

var

midir?"

cercevesinde

sayrsi ile olcegin
seklindedir,

ilgili

yedinci

sorusu

alt boyutlan
bulgular

Tabla

"Anne
arasmda
31 'de
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Tabla 31.
Kattltmctlartn

Kardes Saytsi

ile 6!9egin Alt Boyutlarz Araszndaki Iliskinin

Degerlendirilmesi
Karel er

1. altboyut

2. altboyut

3. altboyut

4. altboyut

5. altboyut

6. altboyut

7. altboyut

8. altboyut

9. altboyut

10. altboyut

11. altboyut

12. altboyut

Kareler
sd

Gruplar arasi

To~lam1
12,722

3

Ortalamasi
4,241

Gruplar ici

1463,421

136

10,760

Top lam

1476,143

139

Gruplar arasr

52,324

3

17,441

Gruplar ici

1249,469

136

9,187

Top lam

1301,793

139

Gruplar arasi

20,016

3

6,672

Gruplar ici

327,670

136

2,409

Toplam

347,686

139

Gruplar arasi

38,220

3

12,740

Gruplar ici

647,665

136

4,762

Top lam

685,886

139

Gruplar arasi

17,790

3

5,930

Gruplar ici

945,353

136

6,951

Top lam

963,143

139

Gruplar arasr

17,281

3

5,760

Gruplar ici

1083,369

136

7,966

Top lam

1100,650

139

Gruplar arasi

286,898

3

95,633

Gruplar ici

6112,323

136

44,944

Top lam

6399,221

139

Gruplar arasi

3,265

3

1,088

Gruplar ir;:i

802,278

136

5,899

Top lam

805,543

139

Gruplar arasi

,722

3

,241

Gruplar ir;:i

153,450

136

1,128

Top lam

154,171

139

Gruplar arasi

41,615

3

13,872

Gruplar ici

1381,128

136

10,155

Top lam

1422,743

139

Gruplar arasi

15,515

3

5,172

Gruplar ici

1243,657

136

9,145

Toplam

1259,171

139

Gruplar arasr

3,189

3

1,063

Gruplar ici

68,946

136

,507

Top lam

72,136

139

F

p

,394

,757

1,898

,133

2,769

,044

2,675

,050

,853

,467

,723

,540

2,128

,100

,185

,907

,213

,887

1,366

,256

,566

,639

2,097

,104

Fark
p>.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlamsiz
p<.05
Fark
anlamh
p<.05
Fark
anlamh
p>.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlamsiz
p>.05
Fark
anlamsiz
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Tab lo 31 'de gorilldilgil
boyutlan

ilzere katihrnctlann

arasmda anlamh bir farka rastlanrmstrr,

kardes

Bu fark

sayrsi

ile olcegin

alt

ucuncu (insanlara gilven

duyma) (p=,044) ve dorduncu alt boyutta (elestiriye duyarhhk) (p=,050) ortaya
crkmaktadir, Bu farklarm hangi gruplar lehine oldugu scheffe testi ile ortaya
cikanlrmstrr, Buna gore, dorduncu alt boyut dilzeyinde (elestiriye duyarhhk), kardes
sayisi iki olan katrhmcilann ( X =9,56), kardes sayrsi il9 ( X =8,00) olan kanhmcilara
oranla daha yuksek 91kttg1 gortllmektedir. U9ilncil alt boyut dtizeyinde ise (insanlara
gilven duyma) ise kardes sayisi iki olan katihmcrlann (X=l8,00), kardes saytsi il9
( X = 15 ,67) olan kanhmcilara oranla daha ytiksek oldugu saptanrmstrr, Bu sonuclar,
kardes sayrsi iki olan ergenlerin cevreden kendilerine gelen elestirilere daha acik ve
daha olumlu baktiklanru, aym zamanda insanlara gilvenme konusunda herhangi bir
problem yasamadiklanm gostermektedir, Burada anne babasr bosanmis ve kardes
sayrsi iki olan ergenlerin anne babalarmm ayrilmalan durumunda kardesleriyle
aralarmdaki saghkli iliski ile iletisimin, insanlara gilven duymalanm ve elestirilere
daha duyarh olmalanru olumlu yonde arurdrgnu gostermektedir;

4.4.8. Kanhmcilarm Psikolojik Yardrm Ahp Almamalarr ile ()l~egin Alt
Boyutlari Arasmdaki ili~ki
Arastrrmanm dorduncu alt problemi cercevesinde sekizinci sorusu "Anne
babasi bosanmis olan ergenlerin psikolojik yardim ahp almamalan ile clcegin alt
boyutlan arasmda anlamh bir farkhlasma var rmdir?" seklindedir, ilgili bulgular
Tablo 32' de sunulmustur,
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Tablo 32.
Kattltmctlartn

Psikolojik Yardtm Alip Almamalari ile Gl9egin Alt Boyutlari

Arastndaki Iliskinin Degerlendirilmesi

-

Aldim

X
28,76

Almadim

27,10

Aldim

14,33

Almadrm

12,87

119

Aldrm

11,19

21

N

ss

21

4,38

119

2,97

1. altboyut

t

df

6,090

21

119

1,60

21

2,31

4. altboyut
Alrnadim
Aldrm

15,66

119

2,21

21

2,93

5. altboyut
Almadim
Aldim

12,19

Almadim

10,73

119

2,75

Aldim

19,26

21

5,92

119

2,53

21

2,87

6. altboyut

23,04

Aldim

7,80

119

6,79

21

2,58

8. altboyut
7,63

Aldim

4,90

119

2,38

21

,889

9. altboyut
Almadim
Aldim

15,76

Almadim

15,50

119

3,04

Aldnn

13,47

21

3,42

119

1,08

21

4,03

10.altboyut

P>.05

138

,050

P<.05

138

,040

P<.05

138

,013

P<.05

138

,769

P>.05

138

,919

P>.05
Fark anlamsiz

,202

11. altboyut

,791

Fark anlamsiz
1,124

4,88

138

Fark anlamh
,336

Almadim

P>.05

Fark anlamli
1,036

Almadim

,789

Fark anlamh
,048

7. altboyut

138

Fark anlamsiz
,425

17,06

P>.05

Fark anlamsiz
,012

8,80

, 061

Fark anlamsiz
,214

8,95

138

2,99
1,47

3. altboyut

Aldim

P>.05
Fark anlamsiz

, 092

11,28

,110

Apklama

3,18

2. altboyut

Almadim

138

e

138

,783

P>.05
Fark anlamsiz

,542

138

,621

P>.05

,()00

138

,402

P>.05

13,87

-Aldim

2,95

21

,74

12. altboyut
Almadim

3,10

119

,71
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Tablo 32'de
alip almamalan
fark besinci
yedinci

gorilldilgil ilzere katrhmcilann

ile olcegin alt boyutlan

(depresif

alt boyutta

olarak ortalamalar
alt boyutta

duygulamm)

(X=23,04)

(psikosomatik

belirtiler)

incelendiginde,

sonuclann

oldugu gorulmektedir,

altmci

(hayalperestlik)

(p=,013)

yardim
Bu

(p==,040)

ortaya cikmaktadir,

ve

Detayh

besinci alt boyutta ( X =17,06), altmci

alt boyutta

psikolojik

Buna gore psikolojik

yardim alanlarm

psikolojik

yardim almalan

Arastirmanm
babasi

bosanrms

yardim almayi reddetmekte

Annelerinin

Arasmdaki
dorduncu

bir

ve bundan dolayi cesitli

Baska

cercevesinde

annelerinin

baska

arasmda anlamh bir farkhlasma

bulgular Tablo 33 'te s11n11ltnu§tur.

Evlilik

Yapmasr

Durumu

ile

ili~ki

alt problemi

olan ergenlerin

ol9egin alt boyutlan

dusunduklerinde

ve

sergilemektedirler.

4.4.9. Katihmctlarm
Olc;egin Alt Boyutlarr

yiiksek

onlar icin her zaman faydah olacakttr, Toplumda bircok

birey ne yazik ki psikolojik
davramssal problemler

edemeyeceklerini

daha

depresif

belirtileri daha dil~ilk cikrrustrr, Bireylerin herhangi bir problemle karsi
bas

durumlan

lehine

psikosomatik

ve problemle

edebilme

alanlar

diizeyleri

kaldiklannda

hayal

yardim

duygulamm

karsiya

daha dtislik,

bir psikolojik

arasmda anlamh bir farka rastlannusnr.

(p=,050),

( X = 12, 19) ve yedinci

herhangi

dokuzuncu

evlilik

yapmasi

sorusu "Anne
durumu

var mtdir?" seklindedir,

ile
ilgili
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Tablo 33.

Annenin Baska Evlilik Yapma Durumuna Gore 61{:egin Alt Boyutlari Arastndaki
Iliskinin Degerlendirilmesi
-

X

Evet

27,68

N
47

ss

t

df

3,21

1. altboyut

,109
Harir

27,19

Evet

13,17

93
47

Hayir

13,05

93

3,04

Evet

11,38

47

1,54

3. altboyut

P>.05
Fark anlamsiz

Har1r

11,21

93

1,60

Evet

9,06

47

2,14

4. altboyut
8,70

93

2,26

Evet

16,65

47

2,70

5. altboyut
16,95

93

2,60

Evet

11,14

47

2,87

6. altboyut
10,84

93

2,79

Evet

22,76

47

6,44

7. altboyut
Harir

93

6,49

Evet

7,63

47

2,68

8. altboyut
7,66

93

2,26

Evet

5,00

47

,807

9. altboyut
4,82

93

1,15

Evet

15,08

47

3,11

10.altboyut
15,77

93

3,23

Evet

13,59

47

3,04

11. altboyut
Harir

13,92

93

3,00

Evet

3,02

47

,73

12. altboyut
,71

,367

P>.05

138

,535

P>.05

138

,558

P>.05

138

,000

P<.05

138

,951

P>.05

138

,308

P>.05
Fark anlamsiz

,172
Ha~1r

138

Fark anlamsiz
8,606

Harir

P>.05

Fark anlamli
2,421

Harir

,550

Fark anlamsiz
,019

18,35

138

Fark anlamsiz
,074

Harir

P>.05

Fark anlamsiz
,026

Har1r

,834

Fark anlamsiz
,626

Hayir

138

Fark anlamsiz
,771

93

,402

3,11
1,147

3,10

138

3,28

2. altboyut

Harir

Apklama

I!

138

,226

P>.05
Fark anlamsiz

,033

138

,546

P>.05

,000

138

,510

P>.05
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Tabla 33 'te goriildUgU Uzere katrhmcilann
yapmamalan
yedinci

annelerinin

baska bir evlilik yapip

ile ol<;egin alt boyutlan arasmda anlamh bir farka rastlanrrustir, Bu fark

alt boyutta

o larak ortalamalar

(psikosomatik
incelendiginde,

belirtiler)

(p=,000)

ortaya cikmaktadir,

ev lilik yapan annelerin

cocuklannm

Detayh

( X =22, 76)

anneleri evlilik yapmayanlara oranla ( X =18,35) daha yuksek psikosornatik belirti
gosterdigi gorulmektedir, Anne babasi aynlan ergenler, anne ve babalarmm yeniden
evlilik yapma durumunu dusunerek psikolojik problemler yasamaktadirlar, U<;Uncli
bir kisinin aralarma katilarak anne veya babasiyla iliskisinin olumsuz yonde
etkilenecegini

dusunerek,

psikolojik

kokenli

fiziksel

olarak

bir

takim

rahatsizlrklannm oldugu hissine kaprlmaktadirlar, Temur'a (2012) gore psikosomatik
belirtiler,

bireyin

anne babasmm

bosanmasmdan

dolayi

yasadigi

psikolojik

rahatsizhgi dile getirememesinden kaynaklanmaktadtr,

4.4.10. Kanhmcilarm

Babalarmm Baska Evlilik Yapmasi Durumu ile

Ol~egin Alt Boyutlarr Arasmdaki ili~ki
Arastirmamn dorduncu alt problemi cercevesinde 10. sorusu "Anne babasi
bosanmis olan ergenlerin babalarmm baska evlilik yapmasi durumu ile ol<;egin alt
boyutlan arasmda anlamh bir farklilasma var rmdir?" seklindedir, ilgili bulgular
Tabla 34 'te sunulmustur,
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Tablo 34.

Babantn Baska Evlilik Yapma Durumuna Gore Olcegin Alt Boyutlart Arastndaki
Iliskinin Degerlendirilmesi
-

X

Evet

27,59

N
64

ss

Ha~Ir
Evet

13,73

75
64

Df

I!

,100

138

,426

3,19

Fark anlamsiz
,011

Ha~Ir

12,29

75

2,97

Evet

11,42

64

1,54

3. altboyut
Ha~Ir

11,12

75

1,61

Evet

8,79

64

2,12

4. altboyut
8,88

75

2,31

Evet

17,14

64

2,51

5. altboyut
Ha~Ir

75

2,73

Evet

10,53

64

2,93

6. altboyut
Haiir

75

2,67

Evet

20,21

64

7,04

7. altboyut
Haiir

75

6,55

Evet

7,51

64

2,47

8. altboyut
7,76

75

2,37

Evet

4,92

64

,99

9. altboyut
Ha~Ir

75

1,11

Evet

15,43

64

2,83

10.altboyut
Ha~Ir

75

3,45

Evet

13,79

64

2,59

11. altboyut
Haiir

75

3,33

Evet

3,07

64

,69

12. altboyut
,74

138

,227

P>.05

138

,097

P>.05

138

,609

P>.05

138

,554

P>.05

138

,705

P>.05

138

,620

P>.05

138

,984

P>.05
Fark anlamsiz

,351
75

P>.05

Fark anlamsiz
2,581

13,78

826

Fark anlamsiz
1,069

15,70

138

Fark anlamsiz
,312

4,85

P>.05

Fark anlamsiz
,065

Hai1r

,262

Fark anlamsiz
,151

19,62

138

Fark anlarnsiz
,260

11,33

P<.05

Fark anlamsiz
1,843

16,60

,005

Fark anlamsiz
1,754

Ha~Ir

138

Fark anlamh
1,615

3,08

P>.05

2,99

2. altboyut

Ha}'._Ir

As;1klama

3,36

1. altboyut
27,14

t

138

,988

P>.05
Fark anlarnsiz

Tab lo 34 'te goruldugu Iizere katiltmcilann
yapmamalan

ile

babalanmn

baska bir

olcegin alt boyutlan arasmda anlamh bir farka

ikinci alt boyutta (kendilik kavrammm surekliligi) (p=,005)
Detayh

olarak

ortalamalar

incelendiginde,

babalan

evlilik

yapan

(x=13,75), babalan evlilik yapmayan ergenlere oranla (x=l2,29) kendilerini
durumlannm daha fazla oldugu gdrulmektedir, Anne babanm, bosanma
sonra yeniden evlenmeleri mumkundur, Burada onemli olan ergenin bu
zarar gormernesini saglamaktir. Anne baba tekrardan evlense bile ergenle
iliskinin kopmamasma ozen gostermelidir. Bu durum babanm tekrardan
durumunda ergenle arasmdaki saghkli iliskinin zedelenmeden bireyin kendisini
tarumasmi olumlu yonde etkiledigini gostermektedir,

4.4.11. Kanhmcilarm

Yasadiklarr Aile: Tipi Durumu

ile ()l~egin Alt

Boyutlari Arasmdaki Iliski
Arastirmanm dorduncu alt problemi cercevesinde 11. sorusu "Anne babasi
bosanmrs olan ergenlerin yasadiklan aile tipi ile olcegin alt boyutlan arasmda
anlamh

bir farklilasma

sunulmustur,

var mtdir?"

seklindedir, ilgili bulgular Tablo 35'te
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Tablo 35.
Kattltmctlartn Yasadiklari Aile Tipi ile Olcegin Alt Boyutlari Arastndaki lliskinin
Degerlendirilmesi
-

N

ss

Cekirdek

X
27,41

Genis

27,22

35

3,18

Cekirdek

12,83

103

3,15

103

T

df

~

Apklama

,004

138

,765

P>.05

3,32

1. altboyut

2. altboyut

Park anlamsiz
1,158

Geni~

13,88

35

2,73

Cekirdek

11,23

103

1,64

3. altboyut
Genis

35

1,38

Cekirdek

8,66

103

2,28

4. altboyut
Genis

35

1,97

Cekirdek

16,95

103

2,37

5. altboyut
Geni§_

35

3,21

Cekirdek

11,04

103

2,90

6. altboyut
10,82

35

2,51

Cekirdek

23,21

103

4,22

7. altboyut
25,14

35

4,41

Cekirdek

7,48

103

2,47

8. altboyut
Genis

35

2,19

Cekirdek

4,84

103

1,10

9. altboyut
Genis

35

,90

Cekirdek

15,63

103

3,21

10.altboyut
15,25

35

3,08

Cekirdek

13,88

103

3,11

11. altboyut
13,62

35

2,79

Cekirdek

3,08

103

,72

12. altboyut
Geni§_

35

,72

,337

P>.05

138

,669

P>.05

138

,028

P<.05

138

,690

P>.05

138

,097

P>.05

138

,117

P>.05

138

,453

P>.05
Park anlamsiz

,017
3,05

138

Park anlamsrz
1,220

Geni~

P>.05

Park anlamsiz
,370

Genis

,170

Park anlarnsiz
1,603

5,00

138

Park anlamh
,597

8,22

P>.05

Park anlamsiz
,092

Genis

,854

Park anlamsiz
,834

Geni~

138

Park anlamsiz
4,132

16,40

P>.05

Park anlamsiz
1,393

9,22

,063

Park anlamsiz
2,576

11,28

138

138

,832

P>.05
Park anlamsiz
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Tablo

35'te

goruldugu ilzere katrhmcilann

cekirdek ve genis ailede

yasamalan ile olcegin alt boyutlan arasmda sadece yedinci alt boyutta (psikosomatik
belirtiler) anlamli bir farka rastlanmistrr. Bu boyuttaki fark genis aile lehinedir
(x=25,14). Yani genis ailede yasayan katilrmcrlann daha fazla psikosomatik belirti
gosterdigi bulunmustur, Her insanm saghkli gelisirni icin mutlu, huzurlu bir aileye
sahip olmasr onemlidir, Cekirdek ailede yasam, ergenin kendisini daha gilvende ve
saghkli hissetmesine, aile icersinde yalruz olmadrgmi anlayarak paylasimlanm
artirmasma ve benlik saygilannm olumlu yonde gelismesine katki saglamaktadir, Bu
sonuc, anne babanm aynlmasi durumundan sonra ergenin kendisini bir anda
kalabahk bir ailede bulmasmm onun psikolojisini olumsuz etkiledigi ve psikosomatik
belirtiler gostermesine neden oldugu seklinde yorumlanabilir.
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BOLUMV
SONU<; VE ONERiLER

5.1. Sonne
Bu bolumde,

arastirmanm

bulgu

ve yorumlanna

dayah

olarak

sonuclara ve bu sonuclara iliskin onerilere yer verilmistir, Bu arastirmamn
"Anne babasi bosanrms tek ebeveynli
seklinde ifade edilmistir,
ilgili olarak

veriler,

ergenlerin

Bu probleme

Rosenberg

Saygrsi Ol9egi ve arasnrmaci

tarafmdan

edilmistir, Bu baglamda alt problemlere

problemi,

benlik saygrsi diizeyleri nasildir?"

yamt aramrken

(1964)

ulasilan

olusturulan

alt problemlerle

tarafmdan

gelistirilen,

Rosenberg

hazirlanan

Kisisel Bilgi Formundan

iliskin ulasilan bulgularm

sonuclan

Benlik
elde

sirasiyla

asagida verilmistir,
1. Anne

babasi

bosanmis

Benlik

Saygisi Olceginden

yiiksek

araliklannda

ergenlerin

alman puanlara

hesaplanrrustrr,

benlik

saygisi

gore 90k dusuk,

Bu cahsmaya

gore

diizeyleri

Rosenberg

dusilk, yiiksek,

anne

babasi

90k

bosanmis

ergenlerin benlik sayg1s1 diizeyleri diistlk seviyede cikrmsnr,
2. Anne babasi J:,9~.anm1~ ergenlerin benlik saygilan, demografik
gore degerlendirilmistir,
•

Anne

babasi

degiskenlere

I3u11a gore asagidaki sonuclar elde edilrnistir:
ayn olan

ergenlerin

cinsiyetleri

benlik

saygisi

diizeylerini

saygisi

diizeylerini

farkhlasnrmamaktadir,
•

Anne

babasi

ayn

olan

ergenlerin

yaslan

benlik

farkhlasurmamaktadir,
•

Anne babasi ayn olan ergenlerin

anne babalarmm

bosanma

silreleri benlik

89
saygisi dtizeylerini farkhlastrrmamaktadm
•

Anne babasi ayn olan ergenlerin birlikte yasadigr birey dururnu benlik saygtsi
dlizeylerini farkhlastirmamaktadir,

•

Anne babasi ayn olan ergenlerin babalanru gorme srkligi benlik saygisi
dtizeylerini farkhlasnrmamaktadir,

•

Anne babasi ayn olan ergenlerin annelerini gorme srkhgr benlik saygrsi
duzeylerini farkhlastirmarnaktadrr,

•

Anne babast ayn olan ergenlerin kardes sayisi benlik saygisi dtizeylerini
farkhlastrrmamaktadir,

•

Anne babasi ayn olan ergenlerin psikolojik yardim almalarma bagh olarak
benlik saygisi dlizeylerinde anlamh bir farkhhga rastlanmistrr, Bu fark
psikolojik

yardim alanlann

lehinedir. Yardim alanlarm • benlik saygisi

dlizeyleri ytiksek cikmrstrr,
•

Anne babasi ayn olan ergenlerin annelerinin baska bir evlilik yaprnalan
benlik saygisi dtizeylerini farkhlasttrmamaktadir,

•

Anne babast ayn olan ergenlerin babalarmm baska bir evlilik yapmalan
benlik saygrsi dtizeylerini farkhlasnrmamaktadir,

•

Anne babasi ayn olan ergenlerin cekirdek ailede veya genis ailede yasamalan
benlik saygrsi dlizeylerini farklrlastrrmamaktadir,
3. Anne babasr.Bosannus

ergenlerin benlik saygisi dtizeyleri, Rosenberg

Benlik Saygisr Oli;eginin alt boyutlanna gore degerlendirilmistir, Anne babasi
bosanmis ergenlerin Rosenberg Benlik Saygisi Olceginin alt boyutlarmdan aldigr
puanlara gore, en dusuk dlizeyin ikinci (kendilik kavrammm surekliligi), li9lincli
(insanlara gliven duyma), yedinci (psikosornatik belirtiler), 11. (babayla iliski) ve 12.
alt boyutta (psisik izolasyon) oldugu gortllmektedir. En yliksek dtizey ise dorduncu
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(elestiriye duyarhhk), besinci (depresif duygularurn) ve 10. alt boyutlardajanne baba
ilgisi) cikrmstrr,
4. Anne babasi bosannus ergenlerin Rosenberg Benlik Saygisi Olceginin alt
boyutlanna iliskin puanlan ile ergenlerin demografik degiskenleri arasmdaki iliski
belirlenmistir, Buna gore asagidaki sonuclar elde edilmistir:
•

Ergenlerin cinsiyetleri ile olcegin alt boyutlan arasmda anlamh bir farkhliga
rastlanmarmstrr,

•

Ergenlerin yaslan ile olcegin alt boyutlari arasmdaki fark incelendiginde
yalnizca dorduncu alt boyutta ( elestiriye duyarhlik)

bir farkm oldugu

gdrtllrnektedir, Bu farkm 16 ile 17 yaslan arasmda olan ergenlerde ve 16
yasmdaki katrhmcilar lehine oldugu gozlenmistir, 16 yasmda olan ergenlerin
elestiriye duyarhhklanrnn daha yuksek oldugu bulunmustur,
•

Ergenlerin anne babalanrun aynlma yillan ile olcegin alt boyutlan arasmda
anlamh

bir farkhliga

tartismalara

rastlanrrustir, Bu fark dokuzuncu

katilabilme

derecesinde

ortaya

boyutta yani

cikmaktadir,

Bu

fark

incelendiginde, 0-6 ay, 7-12 ay ve 13-36 ay arasmda, 7-12 ve 13-36 ay lehine
anlamh bir farkhhk

oldugu ortaya cikmaktadrr. 7-36 ayda ergenlerin

tart1§ma.lar11l9:1.tilabilme derecesinin daha 90k oldugu gorulmektedir.
•

Ergenlerin, ayrLqlan anne babalan veya baska kisi ile yasarnalan ile ol9egi1,1
alt boyutlanai:11~mc.f11.1111lamh bir farka rastlanrrustir, Bu fark besinci, (d~mesif
duygulannn) ve yedi1,1cjalt boyutlardadir (psikosomatik belirtiler). Ergenlerin
birlikte yasadiklan ba.bajle diger olarak adlandmlan bir kisi arasmqa l:,aba
lehine anlamli bir farka rastlanmI§tlr. Yedinci alt boyutta ise. dig~r<olarak
adlandmlan kisiler ile anne arasmda anlamh bir farkm oldugu.ye. bu farkm
diger olarak adlandmlan kisilerin lehine oldugu ortaya crkmaktadrr,
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•

Ergenlerin, babalan ile gorusme sikhgiyla ilgili olcegin alt boyutlan arasmda
anlamli bir farka rastlanrmstir, Bu fark 12. alt boyutta (psisik izolasyon)
ortaya cikmaktadir. Ayda bir kez babasmi goren ergenlerin haftada bir kez
goren ergenlere gore daha 90k ruhsal yalrnzhk yasadiklan gortilmektedit;

•

Ergenlerin, anneleri ile gorusme sikhgi ile ilgili olcegin alt boyutlan arasmda
anlamh bir farka rastlanrmstir, Bu fark ikinci alt boyutta (kendilik kavrammm
surekliligi) ortaya cikmaktadtr. Ayda bir kez annelerini goren ergenlerin
haftada bir kez goren ergenlere gore kendilerini tammada daha dtistlk puana
sahip olduklan gorillmusttlr,

•

Ergenlerin, kardes sayrsi ile ol9egin alt boyutlan arasmda anlamh bir farka
rastlanrmsur, Bu fark tlctmctl (insanlara guven duyma) . ve dorduncu alt
boyutta ( elestiriye duyarhhk) ortaya cikmaktadir, Buna gore, dorduncu alt
boyutta ( elestiriye duyarhhk). kardes say1~1 · iki olan ergenlerin, kardes sayrsi
il9 olan ergenlere gore elestiriye duyarhhgi daha yuksek cikmrstir, Uctmcu alt
boyutta (insanlara gilvenduyma) ise kardes sayrsi iki olan ergenlerin, kardes
sayisr il9 olan ergenlere oranla gilven duygularmm daha yuksek oldugu
gorulmektedir;

•

Ergenlerin, herhangi>bir psikolojik yardim ahp almamalan ile olcegin alt
boyutlan arasmclaanlamh bir farka rastlanmtstir, Bu fark besinci alt boyutta
( depresif duygulan1111.),i altmci alt boyutta (hayalperestlik) ve yedinci alt
boyutta

(psikosomatik/ belirtiler)

ortaya

cikmaktadir.

Detayh

olarak

ortalamalar incelendiginde, besinci alt boyutta almayanlar lehine, altmci ve
yedinci alt boyutta ise alanlar lehine oldugu gorulmektedir, Buna gore
psikolojik yardim alanlann genel benlik algilannm daha yiiksek oldugu
gorulmektedir,
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•

Ergenlerin, annelerinin baska bir evlilik yapip yapmamalan ile olc;egin alt
boyutlan arasmda anlamh bir farka rastlannustir, Bu fark yedinci alt boyutta
(psikosomatik belirtiler) ortaya cikmaktadir. Detayh olarak incelendiginde,
ebeveyni baskasi ile evli olan ergenlerin gosterdigi psikosomatik belirtilerin
evli olmayanlara oranla daha fazla oldugu gorulmektedir.

•

Ergenlerin, babalarmm baska bir evlilik _yap1p yapmamalan ile olc;egin alt
boyutlan arasmda anlamh bir farka rastlanrmstir, Bu fark ikinci alt boyutta
(kendilik

kavrammm

surekliligi)

ortaya

cikmaktadtr,

Detayli

olarak

incelendiginde, farkm ikinci alt boyutta anne babasi evlilik yapanlar lehine
c;1ktig1 gorulmektedir,
•

Ergenlerin cekirdek ve genis ailede ya~aiu[an durumu ile olc;egin alt boyutlan
arasmda anlamh

bir farka rastlannu~far.•··· Bu( .fitrk•·yedinci alt boyutta

(psikosomatik belirtiler) ortaya crkmaktadir, Bu boyuttakifark geni~ aile
lehinedir. Yani genis ailede yasayan ergenlerin psikosomatik b~lirtileri,
cekirdek ailede yasayanlara gore daha yiiksek cikmaktadtr.

5.2. Oneriler
5.2.1. Ailelere Oneriler
Arastirma soriucunda bosanmis anne babaya sahip ergenlerin benlik saygisr
duzeyleri dusuk seviyede ·• · crkmistrr, Anne baba aynlsa
gorusulup,

cocugun her tilrlil maddi, manevi ihtiyacmm

bile cocukla dilzenli
saglanarak,

cocuga

birbirlerini kotulemeden ho~ vakit gecirrneleri benlik saygilannm yuksek olmasmda
etkili olabilir.
Ailelerin ergenlik donemi hakkmda bilgi sahibi olmalan, gerekirse ergenlik
donemini anlatan kitaplardan, internetten ve benzeri kaynaklardan yararlanmalan
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veya ergenlik donemiyle
atlatmalanru

ilgili seminerlere

katrlmalan

ergenlik donemini daha rahat

saglayabilir,

Cocuk veya ergenin psikolojik
tartismalanna

yonden sarsilmamasi

acismdan

ortak olmamasi ve anne baba arasmda birakilmamasi

Anne baba silrekli tartisma

yasiyor ve gecim sikmnsi

yolunu secmeden once bir aile damsmanhgma

basvurarak

anne babanm

onerilebilir,
cekiyorsa

bosanma

yardim almalan onlar icin

faydah olabilir.
Anne baba bosanma karan almissa, bu karar cocuga uygun bir dille veya bir
psikolog

yardmuyla

aciklanarak,

Bu kararda

onun

hicbir

bu karardan dolayt kendisini suclu hissetmemesi

Ebeveynler
yasarlar,

anlanlabilir,

bosanmadan

Bu yogurt duygusal

sucu, etkisi
saglanabilir,

dolayi yeni .siln!ce alismakta
durumu • atlatmak.>ve

olmadigi

duygusal

bir bosluk

9ocµgµ11a .saghkh

bir gelecek

sonra katihmctla.rln

1Jaba.k1nyla

sunmak icin psikolojik yardim almalan onerilebllir,
Arastirma
yasamalanna

sonucunda

anne baba aynhgmdan

bagh olarak depresif duygularnm

Babanm anneyi irdeleyici sozlerden kacinarak,
ilgi ve sefkat gostererek

samimi

iliskiler

diizeylerinin

yukseldigi

goriilrnii§tilr.

ergene daha fazla vakit ayirmasi; ona

kurrnasi

durumda

depresif

duygulamm

sonra katrhmcilann

anneleriyle

dilzeyindeki etki en aza indirgenebilir,
Arastirma
degil

diger

gostermeye
psikosomatik

aile

sonucuncla anne baba aynligmdan
bireylt!fiyle

durumunda

daha yatkin oldul<clan gorulmustur,
belirtilerin

anne ve babayi irdeleyici
davranmalan

yasamalan

onerilebilir,

ort:1:tdan kalkmasi

Kanhmcilarda

psikosomatik
meydana

icin anne baba dismdaki

sozlerden kacmarak,

belirtiler
gelebilecek

aile ilyelerinin

ergene karsi daha anlayisli ve ilgili
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Arastirmada
yalmzhk

ayda bir kez babasmi

yasadiklan

gortllmtisttir,

goren katilimcilann

Bu ruhsal yalmzligm

daha fazla ruhsal

giderilmesi

icin babayla

goruslerin artmlmasi ve kaliteli zaman gecirilmesi onerilebilir.
Arastirmada
kavramlanm

ergenlerin annelerini ayda bir kez gormelerinin,

yani kendilerini,

olumsuz olarak etkiledikleri

ilgi ve yeteneklerini
gorulmustnr,

onlann kendilik

yeterince tamyip ifade etmelerini

Bu nedenle ergenlerin kendilerini

yeterince

tamyip ifade etmeleri acismdan anneyle goruslerin ayda bir degil, daha fazla olmasi
onerilebilir.
Arastirmada
psikosomatik

yeniden

evlilik

belirti gosterdigi

yapan

gorulmustur.

annelerin

cocuklannm

Bu durumda

doneminde

ailenin onemi 90k buyuktur,
uydurmaya
ortasmda

cahsirken
bulmaktadir,

bilissel gelisiminin
birbirlerine

bireye
Ergenlik

aym zamanda

.benlik, sayg1smtn

doneminde
kendisini

olabilmesi

saygrh davranmalan

kazandmlmasmda

anne babasmm

ayak

bo~anrn~i~µre.cinin
sosyal, cl.uygµsal ve

icin her zaman i~ birligi icinde olmalarrye

onerilir, Tek ebeveynle yasamim surduren cocuklar

yoksun birakrlmamahdrr,

insanlara gilven duyarak.topluma

onerilebilir,

birey ya~ad1g1 degi~hnlere

Anne baba aynlsa bile bireyin fiziksel,

saghkh

sevgi, ilgi ve sefkatten

olumlu

yiiksek

annenin tekrar evlenmesi

halinde cocugu ihmal etmeyip, onu sevgi ve ilgiden yoksun birakmamasr
Ergenlik

daha

insanlara

faydah hirer birey olmalanm

yasarru sevdiren,

diger

saglayan ~ey sevgicl.ir.

5.2.2. Psikolojikpan1~manlara ve Rehber Ogretmenlere Oneril~r
Rehberlik ve psikolojikdanisma servisinin islevlerinden biri bireyi.tarumaktrr,
Okulda anne babasi bosanmis ogrenciler tespit edilerek, bu kisilere bireysel veya
grup cahsrnalan yapilabilir, Boylelikle bosanma olayiyla daha rahat basa cikarlar ve
yalniz olmadiklannm farkma vanrlar,
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Ogrencilere,

kendilik

kavramlanm

gelistirmeleri

amaciyla,

kendilerini

tammalanm ve ilgi yeteneklerinin farkma varmalanm saglayan cesitli envanterler
uygulanabilir.
Velilere bosanma olaymdan ergenin ne derecede etkilenebilecegi
etkinin en aza indirilmesi icin nelere dikkat etmeleri gerektigi anlaulabilir,
Veli ve rehber ogretmen, ogrencinin genel psikolojik durumu
olayiyla rahat basa cikabilmesi icin i~ birligi icinde cahsabilirler,

5.2.3. Gelecekteki Arasnrmalara ili~kin Oneriler
Bu arastirmada anne babasi bosanmis tek ebeveynli
saygilan ilzerinde cahsilrmstir, Baska bir arastirmada anne babasim
babasmdan birini kaybetmis olan tek ebeveynli ergenlerin benlik saygisr
cahsilabilir.
Bu cahsma sadece orta ogretim (lise) ogrencilerini kapsamaktadir, Benzer bir
cahsma okul oncesi, ilkogretim ve Iiniversite ogrencileri icin nitel veya nicel bir
calisma olarak yapilabilir, Boylece elde edilecek bilgilerle anne babasi bosanmis
cocuklara daha fazla yardimci olunabilir.
Bu cahsma sadece Lefkosa bolgesi okullanndan; Lefkosa Turk Lisesi,
Temmuz Fen Lisesi, Anadolu Guzel Sanatlar Lisesi, Turk Maarif Koleji,
Ecevit Anadolu Lisesi, .Degirmenlik Lisesi, Hala Sultan ilahiyat Koleji,
Meslek Lisesi, Haydarpasa Ticaret Lisesi ve Sedat Simavi Meslek Lisesine
eden ogrencilere uygulanrrustir, Benzer bir arastirma diger bolge

uKu11UJ.

uygulanabilir.
Bu cahsmada ergenlerin benlik saygrlanrn belirlemek amaciyla
Baska bir cahsma, cesitli orneklem gruplarmm · (cocuklar, yetiskinler, vb.) benlik

saygilan ile diger duygu durum czclliklerinin
Bu cahsma,

anne

babasi

yaprlrrustir. Bir baska cahsmarun
olan ergenler
saygilannm

ve anne babasi

karsrlastmlrnasi

ayn

korelasyonu

olan

ergenlerin

nedenel karsilastirrna
birlikte

olan ergenler

ve bosanmanm

gorulmesi acismdan yararh olacaktir,

ilzerine yapilabilir,
benlik

saygilan

ilzerine

deseni ile anne babasi ayn
ilzerine

ergen ilzerindeki

yapilmasi,

benlik

etkisinin acik sekilde
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EKLER
Ek 1. KKTC Milli Egitim Bakanhgi Genel Ortaogretim Dairesi Mildiirlilgil izni

109
Ek 2. KKTC Milli
Miidiirliigii izni

Egitim Bakanhgr

Mesleki Teknik Ogretim

Dairesi
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Ek 3. Kisisel Bilgi Formu
KiSiSEL

BiLGi FORMU

1.

Cinsiyetiniz : ( ) K

()E

2.

Yasunz

() 15 () 16

3.

Su an kacmci simfsiruz?

: () 14

() 17

() 18

() Hazirhk () Lise I () Lise II () Lise III
4.

Anne babamz aynlali (bosanah) ne kadar oldu?
() 0-6 ay

5.

)

Su anda kiminle yasiyorsunuz?
( )Anne

6.

() 7 ay- 12 ay () 13-36 ay () daha fazla (

() Baba

() Diger (

).

Babamzla ne sikhkla gcrusuyorsunuz?
( ) Her gun ( ) Haftada bir kez ( ) iki haftada bir ( ) Ayda bir kez
() Yilda Birkac kez () Hie;

7.

Annenizle ne sikhkla gorusuyorsunuz?
( ) Her gun ( ) Haftada bir kez ( ) iki haftada bir ( ) Ayda bir kez
() Yilda Birkac kez () Hie;

8.

Kac kardesiniz var?

() 1
9.

() 2

Bugune kadar

() 3
varrhm

() Hie;
aldimz rm?

( ) Evet aldim.
10. Anneniz baska bir
() Evet
11.
() Evet
12.

ailede mi (anneanne/babaanne/dede

ile birlikte)
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Ek 4. Rosenberg Benlik Saygrsr Ol~egi
ROSENBERG

BENLiK SAYGISI OL<;EGi

D-1

MADDEl
1. Kendimi en az diger insanlar kadar degerli buluyorum.
2. Bazi olumlu ozelliklerim oldugunu dusunuyorum.
3. Genelde kendimi basansiz bir kisi olarak gorme egilimindeyirn.

MADDE2
4. Ben de diger insanlarm bircogunun yapabildigi kadar birseyler yapabilirim.
5. Kendimde gurur duyacak fazla birsey bulamryorum.

MADDE3
6. Kendime karsi olumlu bir tutum icindeyim.

MADDE4
7. Genet olarak kendimden memnunum.

MADDE5
8. Kendime karsi daha fazla saygi duyabilmeyi isterdim.
MADDE6
9. Bazen kesinlikle kendimin bir ise yaramadigmi dusunuyorum.
10. Bazen kendimin hie de yeterli bir insan olmadigmu dii§i.ini.iyorum.

D-2
11. Kendiniz hakkmdaki dilstmceleriniz degiskenlik gosterir mi, yoksa her zaman aym midrr ?
a.<;OK DEG1S1R b.ZAMAN ZAMAN DEGiSiR c.<;OK AZ DEGiSiR

ante DEGiSMEZ

12. Hie kendiniz hakkmda bir gi.in bir gorii§e, baska bir gi.in farkli bir gortise sahip oldugunuzu farkettiginiz olur
mu?
a. Evet, sik sik olur

b. Evet,. bazen olur

c. Evet, nadiren olur

d. Hayrr, hie olmaz

13. Kendim hakkmdaki gori.i§lerimin eok eabuk degistigini farkettim.
a.DOGRU

b.

14. Kendim hakkmda

bazi gi.inlerse olumsuz dusuncelere sahip oluyorum.

a.DOGRU
hie birseyin degistiremeyecegini dii§iini.iyorum.

15. Su gtmlerde
a.DOGRU

D-3
Iti.Basrmza gercekten bir sey geldiginde kimse sizin durumunuzla pek ilgilenmeyecektir.
a.DOGRU

b. YANLIS

17, Insan dogasmda yardimlasma gercekten vardir.
a.DOGRU

b. YANLIS

18. Dikkatli davranmazsamz
a.DOGRU

insanlar sizi kullanacaklardir,

b. YANLIS

19. Bazi kisiler, insanlarm bi.iyi.ik cogunlugunun gi.ivenilebilir oldugunu, bazilan ise insanlarla iliskilerinde eek
guvenilemeyecegini soylerler. Siz bu konuda ne dii§iini.iyorsunuz ?
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a. insanlann coguna giivenilebilir.
b. 1nsanlarla iliskilerde cok guvenilemez,

20. lnsanlar daha cok baskalanna yardun etmeye mi, yoksa kendi cikarlaruu dtisiinmeye mi egilimlidirler ?
a. Baskalanna yardun etmeye
b. Kendi cikarlaruu dusunmeye

D-4

21. Elestiriye karsi ne kadar hassassmizdrr ?
a. Cok fazla hassas

b. Oldukca hassas

e. Az hassas

d. Hassas degil

22. Elestiri ya da azarlama beni 90k fazla incitir.
a. DOGRU

b. Y ANUS

23. Yanhs yaptigimz bir sey icin biri size guldugtlnde veya sucladiginda ne kadar rahatsiz olursunuz?
c. Rahatsiz olmam

b. Oldukca

a. Cok fazla

D-5
24. Genelde ne kadar mutlusunuzdur ?
a. Cok mutlu

c. Pek mutlu degil

b. Mutlu

d. Cok mutsuz

25. Genelde oldukca mutlu bir kisi oldugumu dusunuyorum.
a. DOGRU

b. Y ANUS

26. Gene! olarak kendinizi neseli bir ruh hali icinde mi, yoksa nesesiz bir ruh hali icinde mi hissedersiniz ?
a. Cok neseli bir rub hali icinde

b. Oldukca neseli bir ruh hali icinde

c. Ne neseli ne de nesesiz ruh halinde

d. Oldukca nesesiz rub halinde

27. Hayattan 90k zevk ahyorum,
a. DOGRU

b. YANUS

28. Ben de mutlu gordugum diger kisiler kadar mutlu olabilmeyi isterdim,
a. DOGRU

b. YANUS

29. Kendinizi kederli ve karamsar hissettiginiz olur mu?
a. Cok sik

c. Ara srra

b. S1k

d. Nadiren

e. Hicbir zaman

D-6
yaplllalctilllsa oturup hayal kurmayi tercih ediyorum.

30.
a.DOGRU

31. Bana hayalperest uenuemnr
a. DOGRU

b.

32. Zamanimm buyuk bir k1sm1111
a.DOGRU

b. YANUS

33. Gelecekte nasil bir insan olacagnuz konusunda hayalkurar mrsimz ?
a. Cok sik

b. Bazen

c. Nadiren

d. Hicbir zaman

D-7
34. Hi9 uykuya dalma ya da uykunun surekliligi acismdan sorununuz oldu mu ?
a. S1k sik

b. Bazen

c. Nadiren

d. Hicbir zaman

35. Hi9 ellerinizin sizi rahatsiz edecek kadar titredigi olur mu ?
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a. S1k sik

b. Bazen

d. Hicbir zaman

c. Nadiren

36. Hie; sizi rahatsiz edecek kadar sinirlendiginiz olur mu ?
a. S1k srk

b. Bazen

d. Hicbir zaman

c. Nadiren

37. Hie; sizi rahatsiz edecek kadar carpmti hissettiginiz olur mu?
a. S1k sik

b. Bazen

d. Hicbir zaman

c. Nadiren

38. Hie; sizi rahatsiz edecek kadar basmizm icinde basmc hissettiginiz olur mu ?
a. S1k sik

b. Bazen

d. Hicbir zaman

c. Nadiren

39. Su siralarda hie; tirnak yiyor musunuz?
c. Nadiren

b. Bazen

a. S1k sik

40. Egzersiz veya cahsma zamanlan dismda hie; sizi rahatsiz edecek kadar nefes darhgi hissettiginiz olur mu ?
a. S1k sik

b. Bazen

d. Hicbir zaman

c. Nadiren

41. Hie; sizi rahatsiz edecek kadar ellerinizde terleme olur mu?
a. S1k sik

c. Nadiren

b. Bazen

42. Hie; rahatstz edici bas agnlan ceker misiniz ?
a. S1k sik

b. Bazen

d. Hicbir zaman

c. Nadiren

43. Hie; rahatsiz edici kabuslar gi:iriir miisiiniiz ?
a. S1k sik

d. Hicbir zaman

c. Nadiren

b. Bazen

D-8
44. Ulusal veya uluslar arast i:inemli bir konuda gi:irii~iiniiziibelirttiginizde birisi size giilerse ne hissedersiniz ?
a.
c.

b. Biraz incinirim ve rahatsiz olurum.

Cok incinirim ve rahatstz olurum.

Beni pek fazla etkilemez.

45. Ulusal veya uluslar arasi sorunlar tarusildigmda genellikle ki:itii izlenim birakacak bir sey si:iylemektense
hicbir §CY si:iylememeyi tercih ederim.
a.DOGRU

b. YANLIS

46. Toplumsal konularla ilgili tartismalarda
tercih ederim.
a.DOGRU

sey soylernektense hicbir sey si:iylememeyi

b. YANLIS

D-9
47. Uluslar arasi konulan tartisir misnuz ?
a. Pek cok

c. Cok az

48. Arkadaslanmzla birlikte uluslar arasi konulan tartrstignuz
a. Sadece dinlerim

b. Arada bir gi:irii§

c. Konusmaya esit oranda katilmm

d. Digerlerini ikna etmeye causinm

D-10
49. Siz 10 - 11 yaslanmzdayken anneniz arkadaslanruzi tamr nuydi ?
a. Hepsini tanirdi

b. Cogunu tamrdi

c. Bazilanru tamrdi

d. Hemen hemen hicbirini tammazdi

50. Bu donemde babamz arkadaslanmzi tarur miydi ?
a. Hepsini tamrdi

b. Cogunu tamrdi

c. Bazilarnu tamrdt

d. Hemen hemen hicbirini tammazdi
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51. 5. - 6. snuflardayken karneniz iyi oldugunda anneniz cogu zarnan ilgilenmezdi.
a.DOGRU

b. YANLIS

52. 5. - 6. suuflardayken karneniz iyi oldugunda babamz c,ogu zaman ilgilenmezdi.
a. DOGRU

h. YANLIS

53. 5. - 6. simflardayken karneniz kiitii oldugunda anneniz cogu zaman ilgilenmezdi.
a. DOGRU

b. YANLIS

54. 5. - 6. snuflardayken karneniz kiitii oldugunda babamz c,ogu zaman ilgilenmezdi.
a.DOGRU

b. YANLIS

55. Sizce diger aile bireyleri sizin soylediginiz seylerle ne kadar ilgilenirler ?
a. Cok ilgilenirler

b. 0 ldukca ilgilenirler

c. ilgilenmezler

D-11
56. Biiyiimekte oldugunuz donemde babanizm en cok tuttugu cocugu kimdi?
a. Ben

e. K1z kardesim

b. Agabeyim

c. Ablarn

d. Erkek kardesim

f. Bildigim kadanyla cok tuttugu birisi yoktu

57. Bu donemde babamz arkadaslanmzr tamr miydr ?
a. Hepsini tanirdi

b. Cogunu tarnrdi

c. Baztlanm tamrdi

d. Hicbirini tanunazdi

58. Anne ve babamzin hangisi ile daba rabat konusabiliyorsunuz ?
a.

Babamla cok daha fazla

b. Babamla biraz daha fazla
d. Annemle biraz daba fazla

c. Her ikisi ile esit oranda
e. Annemle cok daha fazla

59. Anne ve babamzin hangisi sizi daha cok over?
a. Babam cok daba fazla

b. Baham biraz daha fazla

c. Her ikisi esit oranda

d. Annem biraz daba fazla

e. Annem cok daba fazla

60. Anne ve babamzin hangisi size daba cok sefkat
b. Baham biraz

a. Baham cok daba fazla

d. Annem biraz

c. Her ikisi esit oranda
e. Annem cok daha fazla

61.Anne ve babamz anlasamadiklan zaman siz genellikle hangisinderi
a. Cok daba fazla olarak babamdan yana
c. Esit oranda her ikisinden yana

b. Biraz fazla olarak babamdan
d. Biraz fazla olarak annemden

e. Cok daba fazla olarak annemden yana

D-12
62. Yalruz bir insan olmaya egilimli misinizdir?
a. Evct

b. Hayir

63. insanlarm cogu sizin nasil bir kisi oldugunuzu bilirler mi, yoksa cogunun sizi gercekten tammadrklarnu mi
dusunursunuz ?
a. Cogu benim nasil biri oldugumu bilir.
b. Cogu gercekten beni tamrnaz.
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