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ÖZ
ALGILANAN EBEVEYN TUTUMLARININ KOġULLU
ÖZ-DEĞERDEKĠ ROLÜ VE DEPRESYON ĠLE ĠLĠġKĠSĠ

Bu çalıĢmada Üniversite öğrencilerinin algıladıkları ebeveyn tutumların koĢullu
öz- değer üzerindeki rolü ve depresyon ile iliĢkisinin incelenmesi amaçlanmıĢtır.
2018-2019 Bahar Dönemi Eğitim yılında aktif olarak üniversite öğrencisi olan
18-25 yaĢ arası bireylerle yapılan çalıĢmada iliĢkisel tarama modeli ve kesitsel
desen kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada bireylerin algıladıkları ebeveyn tutumları,
koĢullu öz-değer geliĢimleri ve depresyon düzeyleri arasındaki iliĢki yaĢ,
cinsiyet, medeni durum, bağlı bulunan fakülte, medeni durum, kiminle yaĢandığı
ve

ebeveynlerin

medeni

durumu

gibi

çeĢitli

demografik

değiĢkenlerle

araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında algılanan ebeveyn tutumları ve koĢullu özdeğerin depresyonu yordama durumu da incelenmiĢtir. ÇalıĢmaya toplam 367
üniversite öğrencisi katılmıĢtır. Katılımcılara araĢtırmacı tarafından hazırlanan
Demografik Bilgi Formu, KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği- Çocuk
Formu, KoĢullu Öz-Değer Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği uygulanarak nicel
bir çalıĢma yapılmıĢtır. Bulgular sonucunda KoĢullu Öz- Değer Ölçeği alt
boyutlarından Tanrı Sevgisi, Erdem, Aile Desteği ve KısaltılmıĢ Algılanan
Ebeveyn

Tutumları

Çocuk

Formu

Ölçeği

alt

boyutlarından

Duygusal

Sıcaklık(anne), Duygusal Sıcaklık (Baba) puanları ile Beck Depresyon Ölçeği
puanları arasında negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir iliĢki
saptanmıĢtır. KoĢullu Öz- Değer Ölçeği alt boyutlarından Rekabet, Onay alma
ve KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Çocuk Formu Ölçeği alt
boyutlarından Reddedicilik (Anne) ile Beck Depresyon Ölçeği puanları arasında
pozitif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. KısaltılmıĢ
Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği- Çocuk Formu‟nun ve KoĢullu Öz- Değer
Ölçeği‟nin Beck Depresyon Ölçeği puanlarında varyansın %51‟ini açıklayabildiği
tespit edilmiĢtir. AraĢtırma verilerine dayanarak, aile eğitim programlarında,
olumlu anne baba olma ile ilgili konular çalıĢılabilir.

Anahtar Kelimeler:
Depresyon

Ebeveyn Tutumları, Öz Değer, Koşullu Öz-Değer,
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ABSTRACT

The Relationship With Regard to Depression and The Role of
Contigentious of

Self-worth of Perceived Parental Attitudes

The aim of this study is to investigate the role of parental attitudes perceived by
university students on contigentious of self-worth and the relationship with
regard to depression. A relational survey model and a cross-sectional design
were used in the study conducted with 18-25 years old university students who
are active in the 2018-2019 Spring Semester. In this study, the relationship with
regard to perceived parental attitudes, contigentious of self-worth development
and depression levels of individuals was investigated with various demographic
variables such as age, gender, marital status, associated faculty, who lived with
and parents' marital status. In terms of the scope of the study, it was examined
the predictive power of the parental attitudes and contigentious self-worth on
depression. A total of 367 university students participated in the study. This
quantitative study was conducted on the participants through using the
Demographic Information Form prepared by the researcher, the short version of
s-EMBU-C, Contigentious of Self-worth Scale and Beck Depression Scale. As a
result of the findings, there is a statistically significant and negative correlation
between God's Love, Virtue, Family Support scores from the sub-dimensions of
the Contigentious of Self-worth Scale, and Emotional Warm (Mother), Emotional
Warm (Father) scores from the sub-dimensions of the short version of s-EMBUC, and Beck Depression Scale scores. There is a statistically significant and
positive correlation between Other‟s Approval and Competition scores from the
sub-dimensions of the Contigentious of Self-worth Scale, and Rejection
(Mother) scores from the sub-dimensions of the short version of s-EMBU-C and
Beck Depression Scale scores. It was found that the short version of s- EMBUC and Contigentios of Self-worth were able to explain %51 of the varience in the
Beck Deppression Inventory scores. Based on the research data, issues related
to positive parenting can be studied in family education programs.
Key Words: Parental Attitudes, Self- Worth, Contigentious Self- Worth,
Depression
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BÖLÜM I
GĠRĠġ
AraĢtırmanın bu bölümünde, araĢtırmanın problem durumuna, amacına,
sınırlılıklarına, ana kavramların tanımlarına ve önemine yer verilecektir.
1.1.

Problem Durumu

Bireylerin ebeveynleri ile olan çocukluk dönemi deneyimleri ve ebeveynlerinin
tutumlarının birey üzerindeki etkisi bilinmektedir. Bu sebeple ebeveyn
tutumlarının benliğe, öz değere, psikolojik rahatsızlıklara, psikolojik iyi oluĢa ve
kiĢilik özellikleri gibi konulara olan etkisi merak uyandırmaktadır (Dirik vd.,
2015). Çocukluk dönemindeki ebeveyn tutumları bireyin ileriki yaĢantısında
bireyin

davranıĢ,

duygu,

hayat

doyumu

ve

günlük

yaĢantı

kalitesini

etkilemektedir (Kapıkıran ve ark., 2014). Arrinddell ve arkadaĢları (1999)
duygusal sıcaklık, aĢırı koruyuculuk ve reddedicilik olmak üzere 3 tip ebeveyn
tutumu bildirmiĢtir. Duygusal sıcaklık boyutunda destekleyici, değerli hissettiren
bir ebeveyn görülürken, aĢırı koruyucu tipte aĢırı kontrolcü ve endiĢeli, reddeci
tip de ise yargılayıcı bir ebeveyn tipi görülmektedir (Dirik vd., 2015). Ebeveynleri
ve arkadaĢları ile sağlıklı iliĢkileri olan bireylerde yüksek yaĢam doyumunun
yanı sıra düĢük depresyon ve kaygı düzeyi, yüksek umut ve yüksek düzeyde
kendini kontrol edebilme görülmektedir. Kim ve Cain (2008) ise tam tersi olarak
özellikle sağlıklı olmayan Ģekilde aĢırı kontrolcü ebeveyn tutumlarının
bireylerdeki depresyon düzeyleri ile pozitif yönde iliĢkili olduğu vurgulamıĢtır.
Arrinddell ve arkadaĢlar (2005) duygusal sıcaklık düzeyinin düĢük ve
reddedicilik düzeyinin yüksek olduğu ebeveyn tipine sahip bireylerde düĢmanca
tutumlar, sosyal ve psikolojik stres kaynaklarına yıkıcı ve olumsuz tepki verme,
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duygusal dengesizlik ve haz bağımlılığı gibi mizaç ve kiĢilik özellikleri olduğunu
belirtmiĢtir. Belirtilen tüm bu araĢtırmalar ıĢığında ebeveyn tutumlarının
bireylerin

ruh

sağlığının,

benlik

geliĢiminin,

yaĢamının

ve

devamının

Ģekillenmesi üzerinde yadsınamaz etkileri olduğu söylenebilir. Bu çerçeve
doğrultusunda araĢtırmanın problem durumu bireyin algıladığı ebeveyn tutumu ,
koĢullu öz- değer geliĢimi ve depresyon düzeyi iliĢkisinin araĢtırılmasıdır.
1.2.

AraĢtırmanın Amacı

ÇalıĢmada 2018-2019 Bahar Dönemi Eğitim yılında aktif olarak üniversite
öğrencisi olan 18-25 yaĢ arası bireylerin algılamıĢ oldukları ebeveyn
tutumlarının koĢullu öz-değerdeki rolü ve depresyon ile iliĢkisinin araĢtırılması
hedeflenmiĢtir.
Bu genel amaç doğrultusunda aĢağıda sıralanan sorulara yanıt alınarak
ayrıntılı inceleme planlanmıĢtır.
1.Bireylerin KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu,
KoĢullu Öz Değer Ölçeği alt boyutları ve Beck Depresyon Ölçeği puanları
demografik değiĢkenlere göre anlamlı bir fark göstermekte midir?
2. Bireylerin KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu,
KoĢullu Öz Değer ve Beck Depresyon puanları arasında anlamlı bir iliĢki var
mıdır?
3. KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu ve KoĢullu
Öz- Değer Ölçeği puanları Beck Depresyon Ölçeği puanlarını yordamakta
mıdır?
1.3. AraĢtırmanın Önemi
Yapılan birçok araĢtırma ile ebeveyn tutumlarının bireylerin yaĢantısını pozitif ve
ya negatif yönde Ģekillendirebilen bir faktör olduğu ortaya konmuĢtur. Sağlıklı
bireylerin yetiĢtirilmesi bireyin kendi yaĢam kalitesi ve toplum düzeni açısından
önem taĢımaktadır. Ruh sağlığı insan yaĢamını zevk almama, üretememe,
hayata katılamama gibi faktörlerle bireysel olarak, aile ve arkadaĢlar faktörü ve
yaĢamda bireyin var olması gerekliliğiyle de toplumsal olarak etkilemektedir.
Çünkü insan biyopsikososyal bir varlıktır ve bu sebeple toplum içinde de aktif
olarak var olmalıdır (Candansever, 2001). Bu sebepler doğrultusunda bireylerin
yaĢam kaliteleri, çevreleri ile olumlu iliĢkiler kurabilmeleri, hayata sağlıklı bir
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biçimde katılabilmeleri, sağlıklı bir yaĢam sürdürebilmeleri ve sağlıklı baĢka bir
neslin geliĢimi için etkileyici faktör olarak ebeveyn tutumları, öz değer ve
depresyon konusunun incelenmesi, sonuçların paylaĢımı, yorumu ve araĢtırma
sonunda yapılacak olan öneriler önem taĢımaktadır. Ayrıca bu çalıĢma konu ile
ilgili yapılacak olan yeni araĢtırmalar ve eğitim programları için literatüre yeni
veriler ekleyecek olması açısıyla da önem taĢımaktadır.
1.4.Sınırlılıklar


AraĢtırma sadece üniversite öğrencilerini kapsamaktadır ve örneklemin
küçüklüğü sebebiyle sonuçların genele yayılması mümkün olmayabilir.



AraĢtırmanın sonuçları KAET/Ç, KÖDÖ ve BDÖ ile ölçülen niteliklerle
sınırlıdır.



AraĢtırmada kullanan kendini değerlendirme tarzı ölçekler katılımcıların
sosyal olarak kabul görme tutumlarını etkileyebilir ve verilerin yanlıĢ
cevaplanmasına sebep olabilir.

1.5.Tanımlar
Ebeveyn Tutumları:
Ebeveyn tutumları ebeveynler tarafından çocuğa karĢı sergilenen davranıĢlar
bütünüdür. Sağlıklı bir ailede bu tutumlar çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığına
önem verme, yaĢamı boyunca ihtiyacı olacak birtakım becerileri kazanmasına
olanak sağlama, kiĢisel geliĢiminde çocuğun özgüven, bağımsızlık ve ahlak gibi
değerleri geliĢtirmesinde yol gösterici olma gibi davranıĢların bütünüdür
(Yılmaz, 2000).
Öz- Değer:
Öz- Değer benliğin yani özün bireyin Ģahsıyla ilgili geçmiĢinin, geleceğe dair fikir
ve amaçlarının, kendisini algılayıĢının ve hayattaki rollerinin zihnindeki imgesel
halidir ( Aydın, 2005)
KoĢullu Öz- Değer:
KoĢullu Öz- Deper teorisinde birey kendi öz değerini belirli alanlarda
yapılandırmaktadır. Birey bu geliĢim süresince en çok öz değerin koĢullandığı
alan ile ilgili değerlendirmelerden etkilenmektedir (Crocker ve Wolfe, 2001).

4
Depresyon:
DSM-V Tanı Ölçütleri göz önünde bulundurulduğunda depresyon bireyde
ardıĢık iki hafta boyunca seyreden kilo alımı-verimi, uykusuzluk- aĢırı uyku,
çökkünlük, ilgi- istek kaybı, motor hareketlerde ajitasyon ve retardasyon, enerji
kaybı, konsantrasyon kaybı, suçluluk ve intihar düĢüncelerinden birisi ilgi ve
istek kaybı olmak üzere en az beĢini içeren duygusal bozukluktur (DSM- V).
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BÖLÜM II
KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR
2.1.

KoĢullu Öz-Değer Teorisi

Aydın (2005) Öz- Değer kavramını, bireyin benliğinin, özünün, geçmiĢinin,
geleceğe dair fikir ve amaçlarının, kendisini algılayıĢının ve hayattaki rollerinin
zihnindeki imgesel halidir Ģeklinde açıklamıĢtır. Crocker ve Wolfe (2001)
tarafından öne sürülen KoĢullu Öz-Değer kavramı ise bireyin kendi öz değerini
belli alanlarda yapılandırdığını ve bu sırada en çok yapılandırma yapılan
alanlardaki değerlendirmelerden etkilendiğini savunmaktadır. Bu modelde
savunulan fikre göre bireylerin öz değerleri, öz değerin yapılandırdığı alanlarda
alınan baĢarı ve baĢarısızlar ve bireyin bu alanlardaki standartları karĢılamaları
ile iliĢkilidir. Birey koĢullu öz değerini bir alanda yapılandırabileceği gibi birden
fazla alanda da yapılandırabilmektedir fakat bu yapılandırmada baskın olan
kısım öne çıkmaktadır (Crocker vd, 2002).
2.1.1. KoĢullu Öz- Değer Teorisinin Alt Kategorileri
KoĢullu Öz Değer teorisinde bireyin yapılandırma yapabileceği 2 ana ve 7 alt
alandan oluĢmaktadır. Ġki ana alandan biri olan dıĢĢal alanda; Fiziksel Görünüm
(Appearence),

Onay

Alma

(Other’s

Approval),

Rekabet

(Competition),

Akademik Yeterlilik (Academic Competency) bulunurken içsel alanda ise; Aile
Desteği (Family support), Tanrı Sevgisi (God’s Love) ve Erdem (Virtüe)
bulunmaktadır (Sanchez ve Crocker, 2005).
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1) Erdem (Virtüe): Ahlaki olarak bireyin kiĢiliğinden gelen özelliktir. Erdem
olarak nitelendirilen bu özellik bireyin tutum ve davranıĢlarına yansır.
Ahlaken erdemli olan bir birey sosyal toplumun ortak değerlerine ve
kriterlerine bağlı olarak yaĢayan ve toplumca doğru görülen ahlak
ilkelerine saygılı olan kiĢidir (Ocak, 2011).
2) Tanrı Sevgisi (God’s Love): Dini inanç bireyin öz değerini etki eden en
önemli etmenlerdendir(Crocker ve diğ, 2003). Bireyin tanrı sevgisi ve
tanrının da kendisini sevdiğine olan inancı artıkça öz değeri olumla
anlamda etkilenecektir (Blaine ve Crocker, 1995).
3) „‟Aile Desteği (Family Support)‟‟: Aile destedeğinin kiĢinin öz değerinin
olumlu yönde etkilemesi yadsınamaz bir gerçektir(AteĢ ve Durmaz, 2016).
4) „‟Fiziksel Görünüm (Appearence)‟‟: Özellikle bireyin kendisine ben kimim
sorusunu yönettiği dönem olan adolesan döneminde öz değerin oluĢum
aĢamasında fiziksel görünüm büyük önem taĢımaktadır(AteĢ ve Durmaz,
2016). Fiziksel görünümde yapılan öz değerde ten rengi, yüz yapısı, saçın
Ģeki, rengi, vücut algısı gibi değiĢkenler etkili olmaktadır (Crocker, 2002).
5) „‟Rekabet‟‟ (Competition)‟‟: Rekabet alt alanında bireyde bir baĢka bireye
karĢı performans sergilediğinde ve galibiyet aldığında öz değerinde artıĢ
olacağı inancı hakimdir (Cross ve Madson, 1997).
6) „‟Akademik Yeterlilik‟‟: Rosenberg‟e (1995) göre kiĢinin eğitim alanındaki
yeterliliği öz değerini etkilemektedir. Öğretmen ve arkadaĢlar geri
dönütleri,

değerlendirmelerden

alınan

notlar

akademik

yeterlilikde

yapılanmada etkilidir (Crocker vd, 2003).
7) „‟Onay Alma (Other’s approval)‟‟: Leary ve Baumeistere (2000) göre diğer
bireylerin ĢahıĢ hakkındaki görüĢleri bireyin öz değerinin oluĢmasında
etkilidir. Crocker ve Wolfe (2001) ise bu tip bireylerin ikili iliĢkilerde
karĢıdan gelecek onaya ihtiyaç duyan ve fazlaca önemseyen bir tutum
sergilediğini ifade etmiĢtir.
2.1.2. KoĢullu Öz-Değer Kavramının Tanınmasının Önemi
KoĢullu Öz- Değer teorisinde belirtilene göre öz-değerini dıĢsal alanlarda
yapılandıran bireyler depresyon, kaygı ve strese yatkınlık, psikolojik olarak zayıf
olma, ikili iliĢkilerde karĢıya ve karĢının onayına bağlı olma eğilimleri
görülebilmektedir. DıĢsal alanın spesifik alt dallarının ise özellikle bazı psikolojik
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rahatsızlıkları tetiklediği öne sürülmektedir. Örneğin koĢullu öz değerini dıĢĢal
alanın fiziksel alt alanı ölçütünde yapılandıran bireylerde yeme bozukluklarına
eğilim görülebilmektedir (Lunhaten ve Crocker, 2005). DıĢsal alanların da
birbirini tetiklediği söylenebilir.Stice (2000) görünüm konusunda aĢırı kaygılı
olan bireylerin, düĢük öz- değere ve yüksek baĢarı hedefi gibi kiĢisel özelliklere
sahip olduğunu aktarmıĢtır. DıĢsal alanda yapılanmıĢ bir öz değerin bireyde
günlük yaĢam olaylarını karĢılama ve taĢıma konusunda güç zayıflığına sebep
olabilmektedir (Çetin vd., 2011). Crocker ve arkadaĢlarının bildirisine göre birey
dıĢĢal alanda yapılandırdığı öz-değer konusunda çok fazla düĢünmekte ve bu
da aslında bireyde sağlıksız bir tutuma sebep olmaktadır (Crocker ve ark,
2003). Lerman ve arkadaĢları‟nın (2015) sosyal kaygı bozukluğu yaĢayan
bireylerin birçoğunuda öz-değerini dıĢĢal alanın onay alma ölçütünde
yapılandırdığı bulgusu da bu kanıyı destekler niteliktedir. Özellikle akademik
alanda koĢullanan öz değere sahip bir bireyde çok çalıĢmalıyım düĢüncesi
hakim olmasına rağmen baĢarısızlık gözlenmektedir. Bunun altında ise
kesinlikle

baĢarılı

olmalıyım

düĢüncesinin

yarattığı

stres

olduğu

öne

sürülmektedir (Crocker vd, 2003).
Bu negatifliklerin karĢıtı olarak KoĢullu öz-değerini içsel alanların Tanrı sevgisi
alanında yapılandıran bireylerin, inançlarına ve Tanrının kendilerini sevdiklerine
olan inancı arttıkça öz değerlerinde de olumlu bir artıĢ olacağı belirtilmiĢtir
(Crocker ve Wolfe, 2001). Bir diğer içsel alan olan aile desteği alanında
yapılanma yapan bireylerde ise aile üyelerinin sevgisi büyük rol oynamakta ve
olumlu algılanan aile desteği psikolojik olarak bireyi güçlü kılmaktadır
(Karabacak ve Çetinkaya, 2015). Bireylerin koĢullu öz-değerleri sosyalleĢme,
model alarak öğrenme ve kültürel normlar gibi değiĢkenlerin içinde bulunduğu
bir sürecinin ürünüdür (Crocker ve Park, 2004). Dolayısıyla bu kavramlara
hakim ve bilinçli olmak sağlıklı ve öz değeri yüksek bireyler yetiĢtirmede faydalı
olabilir. Yapılanma yapıldıktan sonra değiĢmesi zor fakat imkansız değildir.
Tamamen değiĢim söz konusu olmasa dahi birey koĢullandığı alanın alt
amaçlarında yön değiĢtirme mekanızması ile değiĢim sağlayabilir (Crocker ve
Knight, 2005). Buradan hareketle Ģu örneği verebiliriz; Tıp doktoru olmak
isteyen bir kiĢi bunu baĢaramayınca hedefini yine akademik alanda tutarak
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eczacı olma hedefi belirleyebilir. Bireyin yapılandırma yaptığı alan, yaĢam
süresince hayat kalitesini belirleyecektir.
2.1.3. KoĢullu Öz- Değer ile Ġlgili AraĢtırmalar
Crocker ve arkadaĢları (2003) farklı etnik gruplardan oluĢan 1,148 üniversite
öğrencisi ile yaptıkları çalıĢmada içsel alanlarda yapılanmıĢ öz değer alt
boyutlarından Aile Desteği ve Erdem puanlarının benlik saygısı puanları ile
pozitif yönde iliĢkili olduğunu, dıĢsal alanların ise benlik saygısı puanları ile
negatif yönde iliĢkili olduğunu saptamıĢtır. Aynı araĢtırmada narsisizmin DıĢ
GörünüĢ ve Rekabet alt boyutu ile pozitif, onay alma ve Erdem alt boyutlarıyla
negatif yönde iliĢkili olduğunu saptanmıĢtır.
Niiya ve arkadaĢları (2004) 128 psikoloji öğrencisi ile gerçekleĢtirdiği çalıĢmada
yüksek akademik yeterlilik puanı olan öğrencilerin düĢük özgüvene sahip
oldukları ve akademik testlerde daha yetersiz olduklarını saptamıĢtır. Akademik
yeterlilik puanı düĢük bireylerde ise baĢarısızlıktan sonra düĢmanlık, kaygı ve
depresyon puanlarının düĢük olduğunu saptamıĢtır.
Crocker ve Lunhaten (2011) 642 kolej öğrencisi ile yaptığı çalıĢmada akademik
KoĢullu öz değerin dıĢsal alt boyutlarından akademik yeterliliğin dürüstlükle
negatif yönlü, nörotisizm ile pozitif yönde iliĢkili olduğunu saptamıĢtır.
AraĢtırmada ayrıca akademik yeterliliğin akademik ve fiziksel sorunları
öngördüğü fiziksel görünüm alt boyutunun da akademik, sosyal ve finansal
problemlerle iliĢkisi olduğunu saptanmıĢtır.
Eroğlu ve Güler (2015) 505 üniversite öğrencisi ile koĢullu öz- değer, riskli
internet davranıĢları ve siber zorbalık/mağduriyet iliĢkilisinin incelendiği
çalıĢmayı yapmıĢtır. ÇalıĢmada dıĢsal öz değer alanlarının siber zorbalık/
mağduriyet ve zorbalığı pozitif yönde etkilerken içsel öz değer alanlarının
negatif yönde etkilediğini saptamıĢtır.
2.2.

Depresyon Kavramın Tanımı

Latince depressus kelimesinden gelen depresyon kökeni itibari ile baskılamak
ya da sıkıĢtırmak anlamları taĢımaktadır (Tietze, 2002). Eskil Yunan da Galen
depresyonu hayata karĢı duyulan memnuniyetsizlik olarak ifade etmiĢ ve hem
çevresel hem genetik etkenler üzerinde durmuĢtur. 19. yüzyılın sonlarına doğru
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depresyonun mani ve melankoli olmak üzere evrelerden oluĢan bir hastalık
olduğu öne sürülürken 20. Yüzyılın baĢlarında melankoli ve depresyon eĢ
anlamlı görülmüĢtür. Daha sonar Psikiyatrist Emil Kraepelin depresyonu bir
depresif durum olarak nitelendirmiĢ ve kategorize etmiĢtir.20. yüzyılın sonlarına
doğru nörofizyolojik geliĢmeler ile depresyonun sinapslar ve hormonlar ile olan
bağlantıları kurulmaya baĢlanmıĢtır (Uzun, 2013). Öztürk‟e (2004) göre ise
depresyon, üzüntü ve bunaltılı bir duygu duruma eĢlik eden konuĢma, düĢünce
bozukluğu, fizyolojik hareketlerde yavaĢlama, isteksizlik, kilo alımı, verimi,
umutsuzluk gibi değiĢkenlerle baĢ gösteren bir duygu durum bozukluğudur.
DSM-V Tanı Ölçütleri göz önünde bulundurulduğunda depresyon bireyde ard
arda iki hafta boyunca seyreden bir duygusal bozukluktur. Birey bu bozukluktan
muzdaripse yorgunluk, uykusuzluk-aĢırı uyku, ilgi kaybı, kilo alımı- verimi, motor
hareketlerde ajitasyon ve retardasyon, çökkünlük, konsantrasyonda azalma ve
suçluluk-intihar düĢünceleri semptomlarından en az beĢini içermelidir (DSM-V).
2.2.1. Depresyonda Hazırlayıcı - Ortaya Çıkarıcı ve Koruyu Faktörler
Genetik faktörler, kiĢilik özellikleri, çevreden gelen olumsuz tutum, cinsiyet,
eğitim düzeyi, olumsuz erken yaĢantılar,bedensel hastalıklar, kötü bir olaya
tanıklık etme, ölüm, yaĢam standartları ve bedensel hastalıklar gibi birden çok
değiĢken depresyonda hazırlayıcı ve ortaya çıkarıcı etmen olabilir (Ünal ve
Özcan, 2000). Bireylerin hayatlarında karĢılaĢtıkları stresli olaylar depresyonun
en

önemli

etkenlerindendir

çünkü

bu

olaylar

depresyona

zemin

hazırlayıcıdırlar(Kabakçı, 2001). Boratan (2000) da depresif bir kiĢiliğin
oluĢmasında çevresel faktörlerin zemin hazırlayıcı olduğunu ifade etmiĢtir.
Depresyonda

koruyucu

faktörlerler

ise

genel

anlamda

3

tip

olarak

sınıflandırılmaktadır. Bunlar; bireye özgü özellikler, çocukluk çağı iliĢki niteliği ve
olumlu sosyal etmenlerdir (Ünal ve Özcan, 2000). Bowlbye‟nin (1977) görüĢü
temel alınırsa güvenli bağlanan, ailesi ile olumlu iliĢkileri olan bir çocukta kendisi
ve çevresi ile ilgili olumlu düĢünceler , kendini yeterli olarak algılama ve olumlu
öz-değer gözlemlenir. Bir baĢka koruyucu faktör olarak ise bir inanca sahip
olma, dindarlık değiĢkeni verilebilir.Bir inanca mensup olma yani dindarlık
olgusu da depresyondan koruyucu etmenlerin baĢında gelmektedir (Ünal ve
Özcan, 2000; Goldberg vd., 2013).
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2.2.2. Depresyon Kavramına Kuramların YaklaĢımı
Her kuram depresyonu kendi yaklaĢımı ile açıklamaya çalıĢmaktadır. Özellikle
20.yüzyıldan bu yana bu konu hakkındaki bilgi birikimi ve doğruluğu artmıĢtır.
AĢağıda Psikoanalitik yaklaĢım, BiliĢsel yaklaĢım ve DavranıĢcı yaklaĢımların
depresyon ile ilgili görüĢlerine yer verilmiĢtir.
2.2.2.1.

Psikoanalitik Kuram YaklaĢımı

Depresyonun psikoanalatik kurama göre yapılan açıklamasındaki temel öğeler;
Geleceğe karĢı karamsarlık ve özsaygının kaybıdır. Depresyonda geç oral ve
erken anal döneme saplanma vardır. Depresif bireylerde libidinal bir regresyon
ortaya çıkar ve bu regresyon oral ve anal döneme kadar gerileyebilir. Geç oral
ve erken oral dönemdeki saplanmalar depresif bireylerde içe alınan nesnedeki
ambivalan duygularda önemli rol oynar. Özmen de (2001) Freud‟un görüĢünü
temel alarak, bireyin ödipal dönemde yaĢadığı narsistik yaralanmaların
bireylerde sürekli bir dıĢ narsistik destek arayıĢına sebep olduğunu ifade
etmiĢtir. Depresyondaki bireyin çocukken yaĢadığı narsistik yaralanma sonucu
benlik saygısı ve sevgiyi doğru orantılı görmeye baĢladığını ifade etmiĢ ve
bireyin dıĢardan gelen olumsuz geri dönütlerde de benlik saygısında azalma
yaĢadığından bahsetmiĢtir (Dilbaz, 1993; Alper, 2002; Özmen, 2001). Abraham
da (1991) depresyon konusunda yaptığı en önemli çalıĢmalardan birisinde altı
depresyon vakası ile tedavi süreci yürütmüĢtür. Her vakada hastalığın sevme
duygusunu kaybeden bir nefret duygusu sebebi ile haslığın ilerlediğini
belirtmiĢtir. Abraham bu depresif hastalarda libidonun en ilkel geliĢim seviyesine
kadar gerilediğini belirmektedir. Abraham göre bastırılmıĢ nefret edilen,
suçluluğun ortaya çıkarıcısıdır. Bunun da depresyona, anksiyeteye neden
olduğunu ifade etmektedir (Abraham, 1996).

2.2.2.2.

BiliĢsel YaklaĢımı

Aeron T. Beck depresyondaki bir bireyin barındırdığı olumsuz düĢüncelerin
olumsuz duygulara yol açtığını savunmaktadır. Beck‟in teorisine göre eğer bir
birey çocukken olumsuz olay ve durumlarla karĢılaĢırsa bu olumsuz Ģema
geliĢimine sebep olacak ve bu Ģemalar ilerki yıllarda yeni olumsuz yaĢantılara
zemin hazırlayacaktır (Beck. 2001; Davison ve Neale, 2004).

Beck‟e göre

depresyondaki birey biliĢsel üçlüsünde yani; Bireyin kendisi, dünya ve gelecek
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ile ilgili düĢüncelerinde kötümser ve kaygı vericidir. Birey bu biliĢ üçlüsü
çerçevesinde önce kendisini yetersiz bulmakta ve olumsuz değerlendirmektedir.
Bu düĢünceyi temel alan birey kendisini değersiz, ilgiden yoksun ve istenmeyen
birey olarak nitelendirir. Bu sürecin sonunda da birey geleceğe yönelik
karamsar ve olumsuz beklentiler beslemeye baĢlar. Bu hatalı geliĢen ve giden
bilgi hatalı iĢleme sürecininde sonunda duygusal sıkıntılara sebep veren
olumsuz

otomatik

düĢünceleri

geliĢtirir.

Depresyondaki

bireyler

biliĢsel

çarpıtmalar kullanmakta ve durumu ağırlaĢtırmaktadırlar. Bu çarpıtmalar;
Genelleme, küçültme, felaketleĢtirme, zihin okuma, olumsuza odaklanama,
seçici negatif odak olarak sayılabilir (Türkçapar ve ġafak, 2020; Arkar, 1992;
Leahy, 2012).

2.2.2.3.

DavranıĢcı YaklaĢım

DavranıĢcı yaklaĢıma göre bireyin öğrenme yoluyla edindiği çeĢitli davranıĢ
biçimleri bulunmaktadır. Bu yaklaĢıma göre de depresyon bir öğrenilmiĢ
çaresizlik durumudur. ÖğrenilmiĢ çaresizlik kuramında birey pasif durumdadır.
YaĢamının kontrolünün kendi elinde olmadığı gibi duygulara sahiptir (Davison
ve Neale, 2004). Seligman da gözlemine dayanarak öğrenilmiĢ çaresizlik
durumunda olan bir bireyin strese karĢı eyleme geçme noktasında durağan,
pasif olduğunu ifade etmiĢ ve bunun depresif kiĢilerdeki gözlenen pasif tutumla
benzerlik gösterdiğini vurgulamıĢtır (Akt. Depne ve Monreo, 1978). Abraham ve
arkadaĢları da bireylerin kendi davranıĢ ve tutumlarına yönelik yaptıkları
açıklamalardan yani yüklemelerden bahsetmiĢ ve depresif kiĢilerin baĢarılarını
dıĢsal, baĢarısızlıklarını ise içsel süreçlere yüklediklerini ifade etmiĢtir.
Seligman‟ın (1975) gözlemine göre öğrenilmiĢ çaresizlik deneyimi bulunan bir
denek stres karĢısında eyleme geçme tutumu olarak pasiftir ve bu tutumla
depresif kiĢilerde görülen pasif tutumlarla benzerlik göstermektedir (Akt. Depve
ve Monroe, 1978). Yükleme, bireyin kendi davranıĢına ve tutumlarına yönelik
yaptığı açıklamadır. . Depresyona yatkın bireylerde “depresif yükleme tarzı”
gözlemlenir (Davidson ve Neale, 2004). Depresif kiĢiler baĢarılarını dıĢsal,
baĢarısızlıklarını ise içsel süreçlere yüklerler (Abramson ve diğerleri, 1978; Kılıç
ve Oral, 2006; Seligman, 2007).
Tüm bunlar doğrultusunda bireyler olumsuz öğrenilmiĢlikleri genel yüklemeler
gibi kalıcı faktörlere yükledikleri zaman depresyona girerler.
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2.2.2.4.

VaroluĢcu YaklaĢım

VaroluĢcu yaklaĢımda en temel özellik bireylerin anlam arayıĢı içerisinde olması
ve önemli olma duygusu taĢımasıdır. I. Yalom‟a ve varoluĢcu yaklaĢıma göre
birey hayatının anlamını kaybettiğinde ve bu gerçek ile karĢılaĢtığında çatıĢma
ve kaygı hisseder. Bu karĢılaĢmanın sonucunda birey kendisine neden
yaĢamaĢıyım?, yaĢamın amacı nedir?, gibi sorular yöneltir. Birey kendisini
yaĢama karĢı yetersiz hisseder ve yaĢamını baĢkalarının talep ve istekleri
doğrultusunda yaĢar. Bu duygunun süreğen olmasıyla beraber kiĢide depresyon
ve özgüven eksikliği gözlemlenir ( Yalom, 2001).

2.3.

Ebeveyn Tutumu

Tutum;

bireylerin canlı ve cansız herhangi bir varlığa karĢı olumlu ve ya

olumsuz düĢünce, his ve davranımları içeren yargısal bir eğilimdir (Budak,
2000). Bu açıklamaya dayanarak

bireylerin çocuklarına karĢı olan sözleri,

hisleri, yaklaĢımları, mimikleri ve davranıĢlarının bütününe ebeveyn tutumu
olarak adlandırılabilir. Çocuk rahimde olduğu süre içerisinde ailenin ve doğum
anından

itibaren de toplumun bir parçasıdır. Çocuk ilk sosyal yaĢantı

deneyimleri aile aracılığı ile edinmektedir. Bu yüzden çocuğun geliĢiminde
ebeveynlerin çocuğa karĢı olan tutumları çevresel sosyal değiĢkenlerden çok
daha büyük önem taĢımakadır (Grusec ve Davidov, 2007). Aile ortamı çocuğa
toplumda dengeli, sosyal olarak kabul gören, içinde yaĢadığı toplum
doğrultsunda uygun davranıĢ kalıplarını öğrenmesinde aracı olan bir yapı
taĢıdır. Çocuğun hayatın ilerleyen dönemlerde kuracağı sosyal iliĢkilerin
temelini aile oluĢturmaktadır. Ġçerisinde sevgi ve güven bulunan bir ailede çocuk
ihtiyaç duyacağı deneyimleri kazanır ve sağlıklı bir geliĢim göterir (Yavuzer,
2005).
2.3.1. Ebeveyn Tutum ÇeĢitleri ve Ġlgili Teoriler
ÇalıĢma doğrultusunda araĢtırılacak olan 3 tip ebeveyn tutumu bulunmaktadır.
tutumlar;

Duygusal sıcaklık boyutunda ebeveynler çocuklarına karĢı değer

veren, önemseyen, kabul gösteren, içten ve destekleyen tutumlar sergilerken
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reddecilik boyutunda çocuğu eleĢtiren yaptıkları ve yapamadıkları ile ilgili
yargılayan tutumlar sergilemektedir. Bir diğer boyut olan aĢırı koruyuculukda ise
ebeveynlere çocukların güvenliği ile ilgili gereğinden fazla endiĢe duyan,
duyulan endiĢe sebebi ile fazlaca sınır çizebilen bir ebeveyn tipi görülmektedir
(Arriendel ve ark, 1999). Leavy (1966) de bunlara ek olarak aĢırı koruyucu
ebeveyn tiplerinden bahsetmiĢtir (De Ocampa vd, 2003). Bu kategoride annenin
aırı

koruyuculuğundan

bahsedilir.

Anne

tarafından

aĢırı

kontrol,

aĢırı

dokunsallık, bebekmiĢçesine yaklaĢma ve sosyal olgunlaĢmanın önlenmesi
davranıĢlarından oluĢmaktadır.
Baumrind (1971) ise anne- baba tutumlarına dayanarak 3 boyutlu bir sınıflama
yapmıĢtır. Ebeveyn stillerini demokratik, izin

verici ve otoriter olarak

sınıflanırmıĢtır (Karabulut Demir ve ġendil, 2008). Demokratik ebeveynlerde
kontrolle beraber destekleyici tutum vardır ve çocuğun gereksinimlere karĢı
duyarlılık hakimdir. Ġzin verici ebeveyn stilinde ise çocuğa ihmalkarlığa yakın
derecede özgürlük vardır ve konrol neredeyse yoktur. Otoriter ebeveyn stilinde
ise anne-baba çocuğa karĢı, aĢırı baskıcı, kuralcı, itaat bekleyen bir
durumdadır. Sıklıkla ceza yöntemini kullanabilirler (BaĢak ve Güre, 2012).

2.3.2. Ebeveyn Tutumları ile Ġlgili AraĢtırmalar
Uysal (2016) 468 lise öğrencisi ile ilgili yaptığı çalıĢmada empati eğilimi,
dindarlık ve ebeveyn tutumlarını incelemiĢ ve değiĢkenlerin birbirleri ile pozitif
yönde bir iliĢki içinde olduğu saptanmıĢtır.
Direktör ve Çakıcı (2012) KKTC‟de 10. Ve 11. Sınıf öğrencilerinden oluĢan 492
öğrenci ile yaptıkları çalıĢmada katılımcıların anne ve babalarından algıladıkları
red istatistiksel olarak anlamlı fakat düĢük düzeyde depresyon, somatizasyon,
anksiyete, hostilite ve negatif benlik algısı ile iliĢkili bulunmuĢtur. Katılımcıların
annelerinden algıladıkları kontrol tutum puanları yükseldikçe depresyon,
anksiyete, negatif benlik algısı ve somatizasyon puanlarında da artıĢ
saptanmıĢtır.
Tükdoğan (2017) Pamukkale Üniversitesinde 588 öğrenci ile gerçekleĢtirdiği
çalıĢmada ebeveyn kabul/ reddi, ile yetiĢkinlikteki psikolojik uyumları arasındaki
iliĢkide algılanan sosyal destek, ruminasyon, affetme değiĢkenlerini incelmiĢtir.
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ÇalıĢmanın

sonucunda

çocuklukta algılanan ebeveyn

kabul/ reddi ve

yetiĢkinlikteki psikolojik uyum arasında bulunan iliĢkide, iliĢkideki ruminasyon,
affetme ve sosyal desteğin aracı rol üstlendiğini saptamıĢtır.
Aslan ve Batıgün (2017) ebeveyn kabul/ reddinin intihar olasılığındaki etkisi ve
yaĢam amaçlarının aracı rolünü belirlemeyi amaçlamıĢlardır. ÇalıĢmaya 394
üniversite öğrencisi katılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda değiĢkenler arasında
beklenen yönde ve anlamlı iliĢkiler saptanmıĢtır. AraĢtırmacılar „‟iliĢki‟‟ ve
„‟fiziksel sağlık‟‟ amaçlarının intihar ve ebeveyn kabul/reddi ile iliĢkisinde kısmı
olarak aracı olduğunu saptamıĢtır.

2.3.3. Ebeveyn Tutumları, KoĢullu Öz- Değer ve Depresyon ĠliĢkilisiyle
Ġlgili AraĢtırmalar
Ulusal Çocuk Sağlığı ve Ġnsan GeliĢimi Enstitüsü‟nün Biyo-DavranıĢsal GeliĢme
Raporu (NICHD, 2001), ebeveynlerin çocuk yetiĢtirme stillerinin, kiĢisel güçlerin,
sosyo-duygusal uyumun ve zihinsel sağlığın geliĢimi için uzun vadeli etkileri
olduğunu tespit etmiĢtir.Ebeveyn tutumları çocuğun geliĢimini etkileyen en
önemli değiĢkenlerden birisidir. Çocuk doğduğu andan itibaren sosyalleĢme
sürecine aile aracılığı ile dahil olmakta ve ilk deneyimlerini aile içerisinde
edinmektedir (Yavuzer, 2005). Çocuğun benlik ve kendilik algısı, değeri anne
ve babanın tutumlarının bir aynası gibidir (Yavuzer,2005). Ebeveynlerin çocuğa
karĢı takıntığı tutumlar çocuğun ileriki yaĢantısındaki yaĢam kalitesi, hayat
doyumu alanlarını etkilemektedir (Kapıkıran vd., 2014). Bu nedenle ebeveyn
tutumlarının benlik geliĢimi, psikolojik iyi oluĢ, kiĢilik özellikleri, öz değer,
özgüven gibi değiĢkenlerle iliĢkisi merak edilmekte ve araĢtırmalara konu
olmaktadır (Dirik vd., 2015). ġanlı ve Öztürk de (2012) bireyin sağlıklı
geliĢiminde ve sağlıklı kiĢilik özellikleri geliĢtirmesinde, yapılan önceki
araĢtırmalar ıĢığında ebeveynlerin tutumlarının öneminden bahsetmiĢtir.
Crocker ve Luhtanen de (1992) kiĢilerin öz değerinin sosyal çevreden edinilen
deneyimlere dayandığını savunmaktadır (Heatherton ve Wyland, 2003). Yapılan
araĢtırmalar da olumlu ebeveyn tutumlarının bireylerin olumlu özellikler
geliĢtirmesinde etkili olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Baker ve Hoerger (2012)
yaptığı çalıĢmada sıcak ebeveyn stiline sahip çocukların erken yetiĢkinlik
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dönümünde daha iyi kiĢisel özelliklere ve kiĢilerarası iliĢkilere sahip olduğunu
belirtmektedir. Daha önceki çalıĢmalarda bu bulguyu desteklemektedir(Huppert
vd., 2010; Petrowski vd., 2009). Litaratürdeki çalıĢmalara bakıldığında
ebeveylerin aĢırı kontrolcü ve red tutumlarının bireylerin kiĢilik geliĢimlerini
olumsuz yönde etkilediği bulunmuĢtur (Petrowski vd., 2009). Sohn (2012)
Anoreksiya Nervoza hastalığında tek tetikleyici bulunmamakla beraber özellikle
iĢlevsel olmayan aile tutumlarının rolü olduğunu savunmaktadır. KoĢullu özdeğer teorisinde de fiziksel görünüm alt boyutunda koĢullanan biz öz değerin
yeme bozukluklarına yatkınlığı olduğu bilinmektedir (Akt: Lunhaten ve Crocker,
2005). Ebeveyn reddinin bireylerin ilerki yaĢantılarında kendileriyle ilgili olumsuz
düĢünce ve değerlere sahip olduğu ve bunu sevgisizlik olarak içselleĢtirerek
kaygı ve depresyona yatkın hale gelmelerine sebep olmaktadır (Beck, 2011).
Özellikle ebeveyn tutumlarında red stili kaygı, depresyon ve somatizasyon gibi
durumlara aĢırı kontrol stili ise psikotizm ve hipomani ile iliĢkilendirilmiĢtir (Baker
ve Hoerger, 2012). Yapılan çalıĢmalara bakıldığında anne babalarının reddedici
olarak algılayan ergenlerde depresyonun arttığı görülmüĢtür (Hale vd., 2005).
Özellikle ebeveyn tutumlarından red stilinin depresyon ile olan pozitif yönlü
iliĢkisine pek çok çalıĢmada yer verilmiĢtir (Direktör C, VE Çakıcı M, 2012.;
Garber J, ve Flynn C, 2001.; Rohner R, ve Britner P, 2002). Chang, Dodge,
Schwartz ve McBride- Chang (2003) da 325 çocuk ve ebeveynleriyle Çinde
yaptıkları araĢtırma da anne ve babaların katı ebeveynlik stillerinin duygusal
düzenleme ve saldırganlık davranıĢarı açısından inncelemiĢtir. ÇalıĢmada katı
anneliğin ve babalığın çocukların duygusal düzenlemelerine etkisini ortaya
koymuĢtur.Depsresyon için risk oluĢturan değiĢkenler içerisinde anne- baba
etkisi sıklıkla
babalarının

vurgulanmaktadır. Yapılan çalıĢmalara bakıldığında anne

reddedici

olarak

algılayan

ergenlerde

depresyonun

arttığı

görülmüĢtür
KoĢullu Öz- Değer teorisine bakıldığında ise dıĢsal alanlarda bulunan fiziksel
görünüm, onay alma, akademik baĢarı ve rekabet değiĢkenlerinin ebeveyn
tutumları tarafından yordandığı yukarıda verilen araĢtırmalarla belirtilmiĢtir. Bu
dıĢsal alanlarda koĢullu öz-değer geliĢtiren bireylerin de depresyona yatkın,
günlük yaĢam olaylarıyla baĢa çıkmada zayıf, yeme bozukluklarına ve sosyal
kaygı bozukluğu yaĢayabildiği bulgulanmıĢtır (Akın ve Çetin, 2011.; Lerman,
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2012.; Lunhaten ve Crocker, 2005). Litaratürdeki bilgiler ıĢığında ebeveyn
tutumları,

koĢullu

düĢünülmektedir.

öz-değer

ve

depresyonun

birbiri

ile

iliĢkili

olduğu
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BÖLÜM III
YÖNTEM
AraĢtırmanın bu bölümünde araĢtırma için kullanılan model, araĢtırmanın
evreni, örneklemi ve veri toplama araçları ile ilgili kapsamlı bilgiye yer
verilecektir.
3.1.

AraĢtırmanın Modeli

AraĢtırma nicel bir araĢtırma yöntemi olan „‟ĠliĢkisel Tarama Modeli‟‟ kullanılarak
yapılmıĢtır. Bu modelde amaç iki ve ya daha fazla değiĢke arasındaki iliĢkiyi
ortaya çıkarmaktır. Bu modelde araĢtırılan iki ve ya daha fazla değiĢken
arasında birlikte oluĢan değiĢim var mıdır, derecesi nasıldır ve anlamlı
farklılaĢma var mıdır? gibi sorulara cevap aranır (Gürbüz S ve ġahin F, 2016).
3.2.

Evren ve Örneklem

AraĢtırmanın evreni, K.K.T.C‟ de Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinde 20182019 Bahar Döneminde aktif olarak üniversite öğrencisi olan 18 – 25 yaĢ arası
bireylerdir.

AraĢtırmanın

örneklem

grubunu

ise

Kıbrıs

Sosyal

Bilimler

Üniversitesinde Eğitim Bilimleri, Ġlahiyat, Hukuk ve Ġnsan ve Toplum Bilimleri
fakültesine bağlı 367 öğrenci oluĢturmaktadır. Verilerin kolay ulaĢılabilir olması
amacı ile çalıĢma tek bir üniversite yürütülmüĢ ve örneklem grubuna olasılığa
dayalı olmayan uygun örneklem methodu ile ulaĢılmıĢ ve katılımda gönüllülük
esas alınmıĢtır. AraĢtırma baĢlangıcında örneklem grubu 400 kiĢi olarak
belirlenmiĢ fakat veri kayıplarıyla bu sayı düĢmüĢtür. AraĢtırmaya gönüllü olarak
katılan 367 katılımcı ile ilgili sosyodemografik bilgiler ise aĢağıdaki Tablo1‟de
sunulmuĢtur.
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3.3.

Örneklemin Sosyodemografik Verilere Göre Dağılımı

Tablo 1.
Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri (n=367)
Sayı(n)

Yüzde(%)

18-19 yaĢ

91

24,80

20-21 yaĢ

126

34,33

22 yaĢ ve üzeri

150

40,87

Kadın

196

53,41

Erkek

171

46,59

248

67,57

Evli

24

6,54

Flört

95

25,89

108

29,43

96

26,16

163

44,41

83

22,62

284

77,38

Ġlahiyat Fak.

75

20,44

Eğitim Fak.

155

42,23

Hukuk Fak.

49

13,35

Ġnsan ve Toplum Bil. Fak.

88

23,98

307

83,65

60

16,35

YaĢ

Cinsiyet

Medeni durum
Bekar

Birlikte yaĢanan kiĢiler
Yalnız
Aile ile birlikte
ArkadaĢlarla birlikte
ÇalıĢma durumu
ÇalıĢan
ÇalıĢmayan
Fakülte

Ebeveynlerin medeni durumu
Evli
BoĢanmıĢ

Tablo 1‟de araĢtırmaya
verilmiĢtir.

katılan

öğrencilerin

sosyodemografik özellikleri
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Tablo 1 incelendiğinde, araĢtırma kapsamına alınan öğrencilerin %24,80‟inin
18-19 yaĢ arası, %34,33‟ünün 20-21 yaĢ arası, %40,87‟sinin 22 yaĢ ve üzerinde
olduğu, %53,41‟inin kadın, %46,59‟unun erkek, %67,57‟sinin bekar, %6,54‟ünün
evli, %25,89‟unun flörtü olan öğrenciler olduğu, %29,43‟ünün yalnız yaĢadığı,
%26,16‟sının ailesi ile birlikte, %44,41‟inin arkadaĢları ile birlikte yaĢadığı,
%22,62‟sinin çalıĢıyor, %77,38‟inin çalıĢmıyor olduğu, %20,44‟ünün Ġlahiyat
Fakültesi, %42,23‟ünün Eğitim

Fakültesi, %13,35‟inin Hukuk Fakültesi,

%23,98‟inin Ġnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine devam etmekte olduğu,
%83,65‟inin ebeveynlerinin evli, %16,35‟inin ebeveynlerinin boĢanmıĢ olduğu
tespit edilmiĢtir.
3.4.

Veri Toplama Araçları

ÇalıĢma esnasında veriler Demografik Bilgi Formu, KODÖ, KAET/Ç ve BDÖ ile
toplanmıĢtır. Veri toplama araçlarının güvenirlik, geçerlik ve puanlamaları ile
ilgili detaylı bilgiye aĢağıda yer verilmiĢtir.
3.4.1. Demografik Bilgi Formu
Demografik Bilgi Formu, araĢtırmacı tarafından litaratür ıĢığında katılımcılardan
demografik özellikleri ile ilgili bilgi almak hazırlanmıĢtır. YaĢ, Cinsiyet, Medeni
Durum, Birlikte YaĢanan KiĢiler, ÇalıĢma Durumu, Fakülte ve Ebeveynlerin
Medeni Durumu olmak üzere 7(yedi) değiĢken içermektedir.
3.4.2. Beck Depresyon Ölçeği
Ölçek Beck tarafından 1961 yılında geliĢtirilmiĢ ve ölçeğin türkçe geçerlilik ve
güvenirlik çalıĢmaları Hisli tarafından yapılmıĢtır (Hisli, 1989). Ölçek depresyon
blirtilerini ölçen 21 maddeli 4‟li Likert tipinden oluĢmuĢtur. Ölçek bir kendini
değerlendirme ölçeği Ģeklindedir.

Her madde 0- 3 arasında puanlanır test

sonunda puanlar toplanır ve denk gelen aralık bireylerin depresyon düzeyini
göserir. Puan aralıklarına bakıldığında; 0- 9 hiç yok, 10- 18 hafif depresyon, 1929 orta depresyon, 30-63 ağır derecede depresyon olarak değerlendirmektedir
(Yakar vd., 2007).

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 63‟dir. BDÖ‟nün

kesme puanı 17 olarak belirilmiĢtir (SavaĢır ve ġahin 1997). Ölçeğin Türkçe
formunun Cronbach alfa katsayısı. 74 bulunmuĢtur (Hisli, 1989).
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3.4.3. KoĢullu Öz- Değer Ölçeği
Ölçek Crocker ve arkadaĢları tarafından 2003 yılında geliĢtirilmiĢtir. Çetin ve
arkadaĢları tarafından 2011 yılında Türkçeye uyarlanmıĢ, geçerlilik ve güvenirlik
çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ölçek 7 alt ölçekten oluĢmaktadır ve 5‟li Likert tipinde 35
madde içermektedir. Öz bildirime dayalı olan ölçekde puanlama yapılırken aile
desteği için 10., fiziksel görünüm için 4. Ve 30., onay alma alt öçeği için ise 13.
Madde reverse yapılarak değerlendirilmektedir (Çetin vd, 2011). Ölçek 35
madde ve onay alma, aile desteği, rekabet, fiziksel görünüm, akademik
yeterlilik, tanrı sevgisi ve erdem olmak üzere 7 alt boyuttan oluĢmaktadır. Ölçek
bir kendini değerlendirme ölçeği olup 7‟li likert tipindedir. Katılımcılar maddelerin
kendilerine en uygun olacak Ģekilde; (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2)
Katılmıyorum, (3) Bazen Katılmıyorum, (4) Kararsızım, (5) Bazen Katılıyorum,
(6) Katılıyorum ve (7) Kesinlikle Katılıyorum olmak üzere 7‟li likert tipi bir
derecelendirme kullanarak belirtmektedir.
Ölçeteki her alt ölçek için toplam puan o alt ölçeğe ait maddelerden alınan
puanların toplanıp beĢe bölünmesi ile elde edilmektedir. Alt ölçeklerden alınan
toplam puanın yüksekliği, öz-değerin söz konusu alt ölçeğin bağlı olduğu alanda
yapılandırılma düzeyinin yüksekliğini ifade etmektedir. DıĢĢal alanlarda
yapılanma düzeyi için; Fiziksel görünüm, akademik yeterlilik, rekabet ve onay
alma alt ölçeklerinden alınan puanların ortalamaları, içsel alanlarda yapılanma
düzeyi için ise; Tanrı sevgisi, aile desteği ve erdem alt ölçeklerinin ortalaması
alınmaktadır. Çetin vd. tarafından Türkçe uyarlaması yapılan ölçeğin açımlayıcı
faktör analizinde toplam varyansın % 66.63‟ünü açıklayan ve 7 alt boyutlu bir
yapı elde edilmiĢtir. 6. Ve 34. Maddeler faktör analizi sonucu uygunsuz
bulunduğu için ölçekten çıkartılmıĢtır. Ġç tutarlık katsayılarına bakıldığında; Aile
desteği alt ölçeği için .91, fiziksel görünüm alt ölçeği için .88, rekabet alt ölçeği
için .89, , Tanrı sevgisi alt ölçeği için .88, akademik yeterlik alt ölçeği için .86,
onay alma alt ölçeği için .82, erdem alt ölçeği için .82 ve olarak bulunmuĢtur.
Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği ise; Fiziksel görünüm alt boyutu için .89,
erdem alt boyutu için .82, Tanrı sevgisi alt boyutu için .79, aile desteği alt boyutu
için .76, rekabet alt boyutu için .68, akademik yeterlik alt boyutu için .77, ve
onay alma alt boyutu için ise .86 olarak belirtilmiĢtir (Çetin vd., 2011).
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3.4.4. KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği/ Çocuk Formu
Arriendel ve arkadaĢları tarafından (1999) da geliĢtirilen ölçek bireylerin
çocukken anne- babalarının ebeveynlik tutumları hakkında edindikleri algıları
değerlendirmektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri ile
ilgili çalıĢma Dirik (2004) ve arkadaĢları tarafından yapılmıĢtır. Ölçek EMBUC‟nin 23 maddelik kısa formudur (EMBU-s). Ölçek anne ve baba için aynı
soruları farklı değerlerdirme imkanı sunmaktadır. Ölçek 4‟lü derecelendirmeden
(1=hayır, hiçbir zaman, 4= evet, çoğu zaman) oluĢan bir ölçektir.
Ölçek reddedici, aĢırı koruyucu tutumlar ve duygusal sıcaklık olmak üzere üç
temel boyut içermektedir.

Dirik ve arkadaĢları tarafından yapılan pilot

çalıĢmada Cronbach alfa değerleri anne duygusal sıcaklık 0,65 , anne aĢırı
koruyucu 0,71 ve anne reddedici tutumlar 0,68‟dir. Algılanan baba tutumları için
iç tutarlılık değerleri baba duygusal sıcak 0,73, baba aĢırı koruyucu 0,72, ve
baba reddedici tutumlar için 0,50‟dir. Ölçekte anne ve baba tutumları için 2., 2.,
12., 14., 19. Ve 23. Sorudan oluĢan 7 madde duygusal sıcaklığı, 3., 5., 8., 10.,
11., 17.,18., 20. ve 22. Sorudan oluĢan 9 madde aĢırı koruyuculuğu ve 1., 4., 7.,
13., 15., 16. ve 2. olmak üzere 7 madde reddedicilik alt boyutun ölçmektedir.
Ölçekte yer alan maddelerden sadece 17. madde özgün çalıĢmada olduğu gibi
tersten kodlanarak (1=4, 2=3, 3=2, 4=1) puanlamaya dahil edilmektedir (Dirik
vd., 2004).
3.5.

Verilerin Toplanması

Öncelikli araĢtırmada kullanılması planlana ölçekler için gerekli izinler alınmıĢ ve
tez önerisi Yakın Doğu Üniversitesi etik kuruluna sunulmuĢtur. AraĢtırma
baĢlangıcı için araĢtırmanın yürütüleceği Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinden
izin alınmıĢtır. 2018 – 2019 Bahar Döneminde üniversitede eğitim görmekte
olan 18-25 yaĢ aralığındaki 367 öğrenciye ders baĢlangıcından önce
araĢtırmanın hedefi ve ölçeklere dair bilgilendirme yapılmıĢ katılımda gönüllü
olmanın esas olduğu belirtilmiĢ sonrasında anketler dağıtılmıĢ ders bitiminde
geri toplanmıĢtır. Katılımcılara elde edilen bilgilerin yalnızca araĢtırma hedefi
doğrultusunda kullanılacağı, kiĢisel tüm bilgilerin gizli tutulacağı belirtilmiĢtir.
Kesitsel desen yöntemi ile dağıtılan anketler gün ders bitiminde öğrencilerden
geri toplanmıĢtır. Tüm veri toplama süreci etik kurulun onayından sonra 3 hafta
sürmüĢtür.
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3.6.

Verilerin Ġstatistiksel Analizi

AraĢtırma verilerinin istatisitksel olarak analizi IBM SPSS 24.0 programında
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Öğrencilerin KoĢullu Öz-Değer Ölçeğine ait Cronbach alfa değeri 0,851,
KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği anne formu için 0,667,
KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği anne formu için 0,674 ve Beck
Depresyon Ölçeği için ise 0,935 bulunmuĢtur.
Öğrencilerin yaĢ, cinsiyet, birlikte yaĢadıkları kiĢiler, öğrenim gördüğü fakülte
gibi sosyo-demografik özellikleri belirlenirken frekans analizi kullanılmıĢ, KoĢullu
Öz-Değer Ölçeği, KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği ve Beck
Depresyon Ölçeği puanlarına iliĢkin tanımlayıcı istatistikler gösterilmiĢtir.
Öğrencilerin KoĢullu Öz-Değer Ölçeği, KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları
Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği puanlarının normal dağılıma uyumlu olması
durumunun incelenmesinde Kolmogorov-Smirnov normallik testi, QQ plot grafiği
ve ölçek puanlarına iliĢikin basıklık-çarpıklık katsayıları kullanılmıĢ ve normal
dağılıma uyumlu olduğu görülmüĢtür. Buna göre öğrencilerin cinsiyetine ve
ebeveyn medeni durumuna göre KoĢullu Öz-Değer Ölçeği, KısaltılmıĢ Algılanan
Ebeveyn Tutumları Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği puanları karĢılaĢtırılırken
bağımsız örneklem t testi, yaĢına, medeni durumuna, birlikte yaĢadığı kiĢilere
ve fakülteye göre ölçek puanları karĢılaĢtırılırken ANOVA uygulanmıĢ ve posthoc test olarak Tukey testi seçilmiĢtir. Öğrencilerin KoĢullu Öz-Değer Ölçeği,
KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği
puanları arasındaki iliĢkiler Pearson testi ile test edilmiĢtir. Ayrıca öğrencilerin
KoĢullu Öz-Değer Ölçeği ve KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği
puanlarının Beck Depresyon Ölçeği puanlarını yordama durumu doğrusal
regresyon analizi ile incelenmiĢtir.
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BÖLÜM IV
BULGULAR
AraĢtırmanın bu bölümünde verilerin toplanmasının ardından yapılan analizlerin
sonuçlarına yer verilecektir.
Tablo 2.
Öğrencilerin Koşullu Öz-Değer Ölçeği, Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları
Ölçeği Çocuk Formu ve Beck Depresyon Ölçeği puanları (n=367)
n

̅

s

Min

Max

Fiziksel görünüm

367

22,13

4,59

5

35

Tanrı sevgisi

367

26,26

7,69

5

35

Rekabet

367

24,24

6,16

5

35

Erdem

367

20,96

5,18

4

28

Onay alma

367

15,31

3,95

4

28

Aile desteği

367

26,23

5,00

5

35

Akademik yeterlilik

367

24,69

5,34

5

35

Duygusal sıcaklık (Anne)

367

19,38

4,60

7

28

AĢırı koruyuculuk (Anne)

367

18,61

5,06

9

34

Reddecilik (Anne)

367

10,33

3,82

7

28

Duygusal sıcaklık (Baba)

367

20,15

4,43

8

28

AĢırı koruyuculuk (Baba)

367

19,48

4,89

9

36

Reddecilik (Baba)

367

10,26

3,60

7

28

Beck Depresyon Ölçeği

367

11,62

11,72

0

48

Tablo 2‟de öğrencilerin KoĢullu Öz-Değer Ölçeği, KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn
Tutumları Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği puanları verilmiĢtir.
Tablo 2 incelendiğinde, araĢtırmaya dahil olan öğrencilerin KoĢullu Öz-Değer
Ölçeği alt boyutları olan Fiziksel görünümden ortalama 22,13±4,59 puan, Tanrı
sevgisinden ortalama 26,26±7,69 puan, minimum 5, maksimum 35 puan,
Rekabetten ortalama 24,24±6,16 puan, minimum 5, maksimum 35 puan,
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Erdemden ortalama 20,96±5,18 puan, minimum 4, maksimum 28 puan, Onay
almadan ortalama 15,31±3,95 puan, minimum 4, maksimum 28 puan, Aile
desteğinden ortalama 26,23±5 puan, minimum 5, maksimum 35 puan,
Akademik yeterlilikten ortalama 24,69±5,34 puan, minimum 5, maksimum 35
puan, KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği alt boyutu olan Duygusal
sıcaklık (Anne)‟den ortalama 19,38±4,60 puan, minimum 7, maksimum 28
puan, AĢırı koruyuculuk (Anne)‟den ortalama 18,61±5,06puan, minimum 9,
maksimum 34 puan, Reddecilik (Anne)‟den ortalama 10,33±3,82 puan,
minimum 7, maksimum 28 puan, Duygusal sıcaklık (Baba)‟dan ortalama
20,15±4,43puan, minimum 8, maksimum 28 puan, AĢırı koruyuculuk (Baba)‟dan
ortalama 19,48±4,89puan, minimum 9, maksimum 36 puan, Reddecilik
(Baba)‟dan ortalama 10,26±3,60puan, minimum 7, maksimum 28 puan, ve Beck
Depresyon Ölçeği genelinden ortalama 11,62±11,72 puan, minimum 0,
maksimum 48 puan aldıkları saptanmıĢtır.
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Tablo 3.
Öğrencilerin yaşına göre Koşullu Öz- Değer Ölçeği, Kısaltılmış Algılanan
Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu ve Beck Depresyon Ölçeği puanlarının
karşılaştırılması (n=367)

Fiziksel
görünüm
Tanrı
sevgisi
Rekabet

Erdem
Onay
alma
Aile
desteği
Akademik
yeterlilik
Duygusal
sıcaklık
(Anne)
AĢırı
koruyuculuk
(Anne)
Reddecilik
(Anne)
Duygusal
sıcaklık
(Baba)
AĢırı
koruyuculuk
(Baba)
Reddecilik
(Baba)
Beck
Depresyon
Ölçeği
*p<0,05

YaĢ grubu

n

̅

s

Min

Max

18-19 yaĢ
20-21 yaĢ
22 yaĢ ve üzeri
18-19 yaĢ
20-21 yaĢ
22 yaĢ ve üzeri
18-19 yaĢ
20-21 yaĢ
22 yaĢ ve üzeri
18-19 yaĢ
20-21 yaĢ
22 yaĢ ve üzeri
18-19 yaĢ
20-21 yaĢ
22 yaĢ ve üzeri
18-19 yaĢ
20-21 yaĢ
22 yaĢ ve üzeri
18-19 yaĢ
20-21 yaĢ
22 yaĢ ve üzeri
18-19 yaĢ
20-21 yaĢ
22 yaĢ ve üzeri
18-19 yaĢ
20-21 yaĢ
22 yaĢ ve üzeri
18-19 yaĢ
20-21 yaĢ
22 yaĢ ve üzeri
18-19 yaĢ
20-21 yaĢ
22 yaĢ ve üzeri
18-19 yaĢ
20-21 yaĢ
22 yaĢ ve üzeri
18-19 yaĢ
20-21 yaĢ
22 yaĢ ve üzeri
18-19 yaĢ
20-21 yaĢ
22 yaĢ ve üzeri

91
125
150
91
126
150
91
126
150
91
126
150
91
126
150
91
126
150
91
126
150
91
126
150
91
126
150
91
126
150
91
126
150
91
126
149
91
126
150
91
126
150

22,79
22,27
21,60
25,58
27,84
25,35
24,96
25,03
23,13
20,95
21,72
20,33
15,33
14,96
15,59
26,35
27,31
25,24
25,07
25,58
23,71
19,57
19,55
19,11
17,89
18,54
19,11
10,07
9,81
10,92
20,45
20,37
19,78
18,82
19,59
19,79
9,98
9,87
10,77
10,26
11,78
12,30

4,47
4,11
5,00
8,55
6,60
7,84
6,05
5,41
6,68
6,01
4,30
5,25
3,96
3,97
3,94
5,15
3,81
5,58
5,34
4,35
5,94
5,04
4,53
4,39
4,69
4,85
5,41
3,57
3,36
4,25
4,43
4,13
4,67
4,95
4,42
5,21
3,36
3,40
3,86
11,76
10,70
12,49

12
13
5
5
5
5
10
11
5
4
8
4
5
4
4
8
15
5
8
12
5
7
7
8
11
10
9
7
7
7
8
9
9
11
13
9
7
7
7
0
0
0

35
32
35
35
35
35
35
35
35
28
28
28
25
27
28
35
35
35
35
35
35
28
28
28
34
34
34
21
28
28
27
28
28
34
34
36
20
28
28
44
44
48

F

p

Fark

2,012 0,135

4,140 0,017* 1-2
2-3
4,141 0,017* 1-2
2-3
2,509 0,083

0,861 0,424

6,073 0,003* 1-3
2-3
4,566 0,011* 1-3
2-3
0,413 0,662

1,662 0,191

3,212 0,041* 1-2
2-3
0,881 0,415

1,155 0,316

2,512 0,083

0,874 0,418
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Tablo 3‟te öğrencilerin yaĢına göre KoĢullu Öz-Değer Ölçeği, KısaltılmıĢ
Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu ve Beck Depresyon Ölçeği
puanları Anova testi kullanılarak karĢılaĢtırılmıĢtır.
Tablo 3 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan öğrencilerin yaĢlarına göre
öğrencilerin KoĢullu Öz-Değer Ölçeği alt boyutları olan Tanrı sevgisi, Rekabet,
Aile desteği ve Akademik yeterlilik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde fark olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). 20-21 yaĢında olan öğrencilerin
Tanrı sevgisi ve Rekabet puanları, 18-19 yaĢında ve 22 yaĢ ve üzerinde olan
öğrencilerin

puanlarından

istatistiksel

olarak

anlamlı

düzeyde

yüksek

bulunmuĢtur. Öğrencilerin Aile desteği ve Akademik yeterlilik puanları
incelendiğinde, 22 yaĢ ve üzerinde olan öğrencilerin almıĢ oldukları puanların,
18-19 yaĢında ve 20-21 yaĢında olan öğrencilerin puanlarından istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde daha düĢük olduğu görülmektedir.
Katılımcıların yaĢına göre KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği
Çocuk Formu alt boyutu olan Reddedicilik (Anne) puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde fark tespit edilmiĢtir (p<0,05). 20-21 yaĢında olan
katılımcıların Reddedicilik (Anne) puanları, 18-19 yaĢında olan ve 22 yaĢ ve
üzerinde olan katılımcıların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
daha düĢüktür.
AraĢtırmaya dahil olan öğrencilerin yaĢına göre Beck Depresyon Ölçeği
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmamaktadır
(p>0,05). YaĢlarına

bakılmaksızın

öğrencilerin

puanlarının benzer olduğu görülmektedir.

Beck Depresyon

Ölçeği
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Tablo 4.
Öğrencilerin cinsiyetine göre Koşullu Öz-Değer Ölçeği, Kısaltılmış Algılanan
Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu ve Beck Depresyon Ölçeği puanlarının
karşılaştırılması (n=367)
Cinsiyet

n

̅

s

Fiziksel

Kadın

196

22,35

4,21

görünüm

Erkek

170

21,87

5,00

Tanrı

Kadın

196

26,61

7,37

sevgisi

Erkek

171

25,86

8,05

Kadın

196

24,28

5,97

Erkek

171

24,19

6,40

Kadın

196

21,21

4,77

Erkek

171

20,67

5,61

Kadın

196

15,10

3,78

Erkek

171

15,54

4,14

Aile

Kadın

196

26,35

4,63

desteği

Erkek

171

26,08

5,40

Akademi

Kadın

196

24,99

5,09

yeterlilik

Erkek

171

24,35

5,61

Duygusal

Kadın

196

19,71

4,35

sıcaklık (Anne)

Erkek

171

18,99

4,85

AĢırı

Kadın

196

18,47

4,88

koruyuculuk (Anne)

Erkek

171

18,77

5,27

Reddecilik

Kadın

196

9,92

3,51

(Anne)

Erkek

171

10,79

4,11

Duygusal

Kadın

196

20,40

4,51

sıcaklık (Baba)

Erkek

171

19,85

4,33

AĢırı

Kadın

196

19,08

4,67

koruyuculuk (Baba)

Erkek

170

19,95

5,09

Reddecilik

Kadın

196

10,10

3,52

(Baba)

Erkek

171

10,46

3,69

Beck

Kadın

196

10,76

10,82

Depresyon Ölçeği

Erkek

171

12,61

12,63

Rekabet

Erdem

Onay alma

*p<0,05

t

p

0,990

0,323

0,935

0,351

0,128

0,898

0,991

0,323

-1,068

0,286

0,516

0,606

1,154

0,249

1,489

0,137

-0,571

0,568

-2,177

0,030*

1,186

0,236

-1,704

0,089

-0,953

0,341

-1,506

0,133
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Tablo 4‟te öğrencilerin cinsiyetine göre KoĢullu Öz-Değer Ölçeği, KısaltılmıĢ
Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu ve Beck Depresyon Ölçeği
puanları bağımsız örneklem t testi kullanılarak karĢılaĢtırılmıĢtır.Tablo 4
incelendiğinde, araĢtırmaya dahil olan öğrencilerin cinsiyetlerine göre KoĢullu
Öz-Değer Ölçeği alt boyutlarından almıĢ oldukları puanlar arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiĢtir (p>0,05). Kadın ve erkek öğrencilerin
Fiziksel Görünüm, Tanrı sevgisi, Rekabet, Erdem, Onay Alma, Aile Desteği ve
Akademik Yeterlilik boyutlarından aldıkları puanlar benzerdir.
Öğrencilerin cinsiyetlerine göre KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği
Çocuk Formu alt boyutu olan Reddedicilik (Anne) puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde fark olduğu görülmüĢtür (p<0,05). Erkek öğrencilerin
Reddedicilik (Anne) puanları, kadın öğrencilerin puanlarından istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur.
AraĢtırmaya dahil olan öğrencilerin cinsiyetlerine göre Beck Depresyon Ölçeği
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark yoktur (p>0,05).
Kadın ve erkek öğrencilerin Beck Depresyon Ölçeği puanlarıbenzerlik
göstermektedir.
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Tablo 5.
Öğrencilerin medeni durumuna göre Koşullu Öz-Değer Ölçeği, Kısaltılmış
Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu ve Beck Depresyon Ölçeği
puanlarının karşılaştırılması (n=367)
Fiziksel
görünüm
Tanrı
sevgisi
Rekabet

Erdem
Onay
alma
Aile
desteği
Akademik
yeterlilik
Duygusal
sıcaklık
(Anne)
AĢırı
koruyuculuk
(Anne)
Reddecilik
(Anne)
Duygusal
sıcaklık
(Baba)
AĢırı
koruyuculuk
(Baba)
Reddecilik
(Baba)
Beck
Depresyon
Ölçeği
*p<0,05

Medeni durum
Bekar
Evli
Flört
Bekar
Evli
Flört
Bekar
Evli
Flört
Bekar
Evli
Flört
Bekar
Evli
Flört
Bekar
Evli
Flört
Bekar
Evli
Flört
Bekar
Evli
Flört
Bekar
Evli
Flört
Bekar
Evli
Flört
Bekar
Evli
Flört
Bekar
Evli
Flört
Bekar
Evli
Flört
Bekar
Evli
Flört

n
247
24
95
248
24
95
248
24
95
248
24
95
248
24
95
248
24
95
248
24
95
248
24
95
248
24
95
248
24
95
248
24
95
247
24
95
248
24
95
248
24
95

̅
s
Min Max
F
p
Fark
22,05 4,43
5
35
5,227 0,006* 1-2
19,63 5,94 10
31
2-3
22,95 4,42 12
35
26,55 7,81
5
35
2,074 0,127
23,21 8,21
5
35
26,28 7,15
5
35
24,39 6,27
5
35
1,338 0,264
22,25 7,08
8
35
24,35 5,58 11
35
20,79 5,45
4
28
2,400 0,092
19,42 5,43
7
28
21,78 4,21
6
28
14,90 3,76
4
28
7,062 0,001* 1-2
17,83 4,27
8
25
2-3
15,75 4,11
6
27
25,84 5,06
5
35
6,822 0,001* 1-2
24,33 5,67 14
33
2-3
27,71 4,32 14
35
24,50 5,46
5
35
0,659 0,518
24,50 6,22
7
35
25,23 4,79 11
35
19,42 4,78
7
28
0,736 0,480
18,29 4,23 11
26
19,54 4,18
8
26
18,74 5,08 11
34
3,614 0,028* 1-2
20,71 5,90 11
34
2-3
17,74 4,63
9
32
9,96 3,43
7
28
9,558 0,000* 1-2
13,42 5,40
7
28
2-3
10,52 4,00
7
21
20,30 4,44
9
28
1,212 0,299
18,83 3,86
9
26
20,08 4,51
8
28
19,61 5,07 11
36
1,940 0,145
20,83 4,75 14
34
18,80 4,35
9
32
9,80 3,05
7
28 10,924 0,000* 1-2
13,08 5,17
7
28
2-3
10,77 4,08
7
23
10,62 11,21 0
46
3,759 0,024* 1-2
16,63 12,88 0
42
2-3
12,96 12,36 0
48
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Tablo 5‟te öğrencilerin medeni durumuna göre KoĢullu Öz-Değer Ölçeği,
KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği
puanları Anova testi kullanılarak karĢılaĢtırılmıĢtır.
Tablo 5 incelendiğinde, araĢtırma kapsamına alınan öğrencilerin medeni
durumlarına göre KoĢullu Öz-Değer Ölçeği alt boyutları olan Fiziksel Görünüm,
Onay Alma ve Aile Desteği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde fark olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). Evli olan katılımcıların Fiziksel
Görünüm, Onay Alma ve Aile Desteği puanları, bekar ve flörtü olan
katılımcıların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düĢük
hesaplanmıĢtır.
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin medeni durumlarına göre KısaltılmıĢ Algılanan
Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu alt boyutları olan AĢırı koruyucu (Anne)
ve Reddedicilik (Anne) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
fark tespit edilmiĢtir (p<0,05). Medeni durumu evli olan katılımcıların AĢırı
koruyucu (Anne) ve Reddedicilik (Anne) puanları, bekar ve flörtü olan
katılımcıların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek
bulunmuĢtur.
AraĢtırmaya dahil edilen öğrencilerin medeni durumlarına göreBeck Depresyon
Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark vardır
(p<0,05). Evli olan öğrencilerin Beck Depresyon Ölçeği puanları bekar ve flörtü
olan katılımcıların puanlarından daha yüksektir ve aralarındaki puan farkı
istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir.
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Tablo 6.
Öğrencilerin birlikte yaşadığı kişilere göre Koşullu Öz-Değer Ölçeği, Kısaltılmış
Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu ve Beck Depresyon Ölçeği
puanlarının karşılaştırılması (n=367)
Birlikte
yaĢadığı kiĢiler
Yalnız
Fiziksel
Aile ile birlikte
görünüm
ArkadaĢlarla birlikte
Yalnız
Tanrı
Aile ile birlikte
sevgisi
ArkadaĢlarla birlikte
Yalnız
Rekabet
Aile ile birlikte
ArkadaĢlarla birlikte
Yalnız
Erdem
Aile ile birlikte
ArkadaĢlarla birlikte
Yalnız
Onay
Aile ile birlikte
alma
ArkadaĢlarla birlikte
Yalnız
Aile
Aile ile birlikte
desteği
ArkadaĢlarla birlikte
Yalnız
Akademik
Aile ile birlikte
yeterlilik
ArkadaĢlarla birlikte
Duygusal
Yalnız
sıcaklık
Aile ile birlikte
(Anne)
ArkadaĢlarla birlikte
Yalnız
AĢırı
koruyuculuk
Aile ile birlikte
(Anne)
ArkadaĢlarla birlikte
Yalnız
Reddecilik
Aile ile birlikte
(Anne)
ArkadaĢlarla birlikte
Yalnız
Duygusal
sıcaklık
Aile ile birlikte
(Baba)
ArkadaĢlarla birlikte
AĢırı
Yalnız
koruyuculuk
Aile ile birlikte
(Baba)
ArkadaĢlarla birlikte
Yalnız
Reddecilik
Aile ile birlikte
(Baba)
ArkadaĢlarla birlikte
Yalnız
Beck
Depresyon
Aile ile birlikte
Ölçeği
ArkadaĢlarla birlikte
*p<0,05

n
108
95
163
108
96
163
108
96
163
108
96
163
108
96
163
108
96
163
108
96
163
108
96
163
108
96
163
108
96
163
108
96
163
107
96
163
108
96
163
108
96
163

̅

s

22,15 4,89
22,48 4,91
21,90 4,20
26,38 7,41
27,76 7,17
25,30 8,07
24,57 5,99
25,17 5,97
23,47 6,33
21,01 5,17
21,77 4,80
20,45 5,36
16,06 3,90
15,04 4,31
14,97 3,72
26,20 4,98
26,89 4,88
25,85 5,07
24,33 5,22
25,70 4,66
24,33 5,74
19,91 4,65
19,32 4,72
19,06 4,49
18,00 5,22
19,38 5,11
18,56 4,90
10,62 4,73
10,41 3,49
10,09 3,31
20,32 4,47
19,98 4,33
20,13 4,48
18,93 5,25
19,84 5,02
19,63 4,55
10,60 4,24
10,29 3,32
10,02 3,28
10,77 12,08
12,08 11,25
11,91 11,78

Min Max
11
10
5
5
5
5
8
11
5
4
4
4
8
4
4
8
12
5
6
14
5
7
8
8
11
9
10
7
7
7
9
9
8
11
9
12
7
7
7
0
0
0

35
35
32
35
35
35
35
35
35
28
28
28
28
25
27
35
35
35
35
35
35
28
27
28
34
34
34
28
20
20
27
28
28
34
36
34
28
19
22
44
44
48

F

p

Fark

0,483 0,617

3,141 0,044*

2,549 0,080

1,991 0,138

2,773 0,064

1,293 0,276

2,334 0,098

1,125 0,326

1,898 0,151

0,662 0,516

0,156 0,856

1,005 0,367

0,838 0,433

0,409 0,665

2-3
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Tablo 6‟da öğrencilerin birlikte yaĢadığı kiĢilere göre KoĢullu Öz-Değer Ölçeği,
KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği
puanları Anova testi kullanılarak karĢılaĢtırılmıĢtır.
Tablo 6 incelendiğinde, öğrencilerin birlikte yaĢadığı kiĢilere göre KoĢullu ÖzDeğer Ölçeği alt boyutu olan Tanrı sevgisi puanları arasında istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde fark olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). Ailesi ile birlikte yaĢayan
öğrencilerin Tanrı sevgisi puanları, ArkadaĢları ile birlikte yaĢayan öğrencilerin
Tanrı sevgisi puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek
bulunmuĢtur.
Katılımcıların birlikte yaĢadıkları kiĢilere göre KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn
Tutumları Ölçeği Çocuk Formu alt boyutlarından almıĢ oldukları puanlar
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmamaktadır (p>0,05).
Birlikte yaĢadıkları kiĢiler fark etmeksizin öğrencilerin Duygusal sıcaklık (Anne),
AĢırı koruyuculuk (Anne), Reddecilik (Anne), Duygusal sıcaklık (Baba), AĢırı
koruyuculuk (Baba) ve Reddecilik (Baba) puanları benzerlik göstermektedir.
Öğrencilerin birlikte yaĢadığı kiĢilere göre Beck Depresyon Ölçeği puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,05). Aileleri ile
birlikte yaĢayan katılımcıların ölçek geneli puanları, arkadaĢları ile birlikte
yaĢayan

ve

yalnız

yaĢayan

öğrencilerin

puanlarından

daha

yüksek

hesaplanmasına karĢın aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
değildir.
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Tablo 7.
Öğrencilerin çalışma durumuna göre Koşullu Öz-Değer Ölçeği, Kısaltılmış
Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu ve Beck Depresyon Ölçeği
puanlarının karşılaştırılması (n=367)
ÇalıĢma durumu

n

̅

s

Fiziksel

ÇalıĢan

83

21,42

4,46

görünüm

ÇalıĢmayan

283

22,33

4,62

Tanrı

ÇalıĢan

83

26,18

7,40

sevgisi

ÇalıĢmayan

284

26,29

7,79

ÇalıĢan

83

23,41

6,27

ÇalıĢmayan

284

24,48

6,12

ÇalıĢan

83

21,69

4,64

ÇalıĢmayan

284

20,75

5,31

ÇalıĢan

83

16,27

3,51

ÇalıĢmayan

284

15,03

4,04

Aile

ÇalıĢan

83

25,86

5,15

desteği

ÇalıĢmayan

284

26,33

4,96

Akademi

ÇalıĢan

83

24,93

4,65

yeterlilik

ÇalıĢmayan

284

24,62

5,53

Duygusal

ÇalıĢan

83

19,83

4,06

sıcaklık (Anne)

ÇalıĢmayan

284

19,24

4,74

AĢırı

ÇalıĢan

83

18,92

5,97

koruyuculuk (Anne)

ÇalıĢmayan

284

18,52

4,77

Reddecilik

ÇalıĢan

83

11,13

4,86

(Anne)

ÇalıĢmayan

284

10,09

3,44

Duygusal

ÇalıĢan

83

20,28

3,86

sıcaklık (Baba)

ÇalıĢmayan

284

20,11

4,59

AĢırı

ÇalıĢan

83

19,52

5,56

koruyuculuk (Baba)

ÇalıĢmayan

283

19,47

4,68

Reddecilik

ÇalıĢan

83

10,83

4,23

(Baba)

ÇalıĢmayan

284

10,10

3,39

Beck

ÇalıĢan

83

10,49

12,30

Depresyon Ölçeği

ÇalıĢmayan

284

11,95

11,54

Rekabet

Erdem

Onay alma

t

p

-1,591

0,112

-0,109

0,914

-1,392

0,165

1,458

0,146

2,526

0,012*

-0,768

0,443

0,462

0,645

1,026

0,306

0,624

0,533

2,195

0,029

0,304

0,762

0,079

0,937

1,635

0,103

-0,995

0,320
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Tablo 7‟de öğrencilerin çalıĢma durumuna göre KoĢullu Öz-Değer Ölçeği,
KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği
puanları bağımsız örneklem t testi kullanılarak karĢılaĢtırılmıĢtır.
Tablo 7 incelendiğinde, araĢtırmaya kapsamına dahil olan öğrencilerin çalıĢma
durumuna göre KoĢullu Öz-Değer Ölçeği alt boyutu olan Onay alma puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu görülmüĢtür (p<0,05).
ÇalıĢan katılımcıların Onay alma puanları, çalıĢmayan katılımcıların onay alma
puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuĢtur.
Öğrencilerin çalıĢma durumuna göre KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları
Ölçeği Çocuk Formu alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,05). ÇalıĢma durumları fark
etmeksizin öğrencilerin Duygusal sıcaklık

(Anne), AĢırı koruyuculuk (Anne),

Reddecilik (Anne), Duygusal sıcaklık (Baba), AĢırı koruyuculuk (Baba) ve
Reddecilik (Baba) puanları benzerdir.
Öğrencilerin çalıĢma durumuna göre Beck Depresyon Ölçeği puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0,05). ÇalıĢmayan öğrencilerin Beck
Depresyon Ölçeği puanları, çalıĢan öğrencilerin Beck Depresyon Ölçeği
puanlarından yüksek hesaplanmasına karĢın aralarındaki fark istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde değildir.
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Tablo 8.
Öğrencilerin eğitim gördüğü fakülteye göre Koşullu Öz-Değer Ölçeği, Kısaltılmış
Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu ve Beck Depresyon Ölçeği
puanlarının karşılaştırılması (n=367)
Fakülte

Fiziksel
görünüm
Tanrı
sevgisi

Rekabet

Erdem

Onay
alma
Aile
desteği
Akademik
yeterlilik
Duygusal
sıcaklık
(Anne)
AĢırı
koruyuculuk
(Anne)
Reddecilik
(Anne)
Duygusal
sıcaklık
(Baba)
AĢırı
koruyuculuk
(Baba)
Reddecilik
(Baba)
Beck
Depresyon
Ölçeği
*p<0,05

Ġlahiyat Fak.
Eğitim Fak.
Hukuk Fak.
Ġnsan ve Toplum Bil. Fak.
Ġlahiyat Fak.
Eğitim Fak.
Hukuk Fak.
Ġnsan ve Toplum Bil. Fak.
Ġlahiyat Fak.
Eğitim Fak.
Hukuk Fak.
Ġnsan ve Toplum Bil. Fak.
Ġlahiyat Fak.
Eğitim Fak.
Hukuk Fak.
Ġnsan ve Toplum Bil. Fak.
Ġlahiyat Fak.
Eğitim Fak.
Hukuk Fak.
Ġnsan ve Toplum Bil. Fak.
Ġlahiyat Fak.
Eğitim Fak.
Hukuk Fak.
Ġnsan ve Toplum Bil. Fak.
Ġlahiyat Fak.
Eğitim Fak.
Hukuk Fak.
Ġnsan ve Toplum Bil. Fak.
Ġlahiyat Fak.
Eğitim Fak.
Hukuk Fak.
Ġnsan ve Toplum Bil. Fak.
Ġlahiyat Fak.
Eğitim Fak.
Hukuk Fak.
Ġnsan ve Toplum Bil. Fak.
Ġlahiyat Fak.
Eğitim Fak.
Hukuk Fak.
Ġnsan ve Toplum Bil. Fak.
Ġlahiyat Fak.
Eğitim Fak.
Hukuk Fak.
Ġnsan ve Toplum Bil. Fak.
Ġlahiyat Fak.
Eğitim Fak.
Hukuk Fak.
Ġnsan ve Toplum Bil. Fak.
Ġlahiyat Fak.
Eğitim Fak.
Hukuk Fak.
Ġnsan ve Toplum Bil. Fak.
Ġlahiyat Fak.
Eğitim Fak.
Hukuk Fak.
Ġnsan ve Toplum Bil. Fak.

n

75
155
49
88
75
155
49
88
75
155
49
88
75
155
49
88
75
155
49
88
75
155
49
88
75
155
49
88
75
155
49
88
75
155
49
88
75
155
49
88
75
155
49
88
75
155
49
88
75
155
49
88
75
155
49
88

̅

21,55
22,20
23,00
21,99
27,27
25,51
25,18
27,33
22,79
24,94
24,14
24,28
21,53
20,84
20,71
20,82
16,09
14,80
17,18
14,49
25,35
26,27
26,14
26,94
23,40
24,70
24,67
25,78
18,63
19,25
18,78
20,58
19,11
18,97
18,53
17,60
11,01
10,54
10,82
9,10
19,00
20,04
19,90
21,45
20,20
19,97
18,82
18,36
11,24
10,27
10,61
9,23
13,86
11,68
13,08
8,73

s

5,26
4,77
4,21
3,81
8,74
7,84
6,97
6,69
6,53
6,28
6,06
5,54
6,05
5,20
4,08
4,92
3,26
4,30
3,88
3,47
5,75
5,31
4,28
3,96
6,55
5,39
4,61
4,22
4,54
4,83
4,52
4,08
4,86
5,11
5,80
4,62
4,11
4,07
3,79
2,78
4,39
4,63
3,91
4,09
5,13
4,82
4,64
4,76
4,14
3,68
3,89
2,40
11,96
11,46
13,68
10,28

Min Max
10
5
13
12
5
5
5
5
8
5
11
12
4
4
8
4
9
4
10
5
9
5
17
8
6
5
14
17
8
7
9
8
12
9
11
10
7
7
7
7
9
8
12
9
13
9
12
11
7
7
7
7
0
0
0
0

35
35
31
35
35
35
35
35
35
35
34
35
28
28
28
28
26
28
27
22
35
35
34
34
33
35
31
35
26
28
26
27
34
33
34
34
28
28
20
21
27
28
26
28
34
33
31
36
28
28
22
17
44
48
42
44

F

p

1,014 0,387

Fark

1,818 0,144

2,084 0,102

0,392 0,759

7,116 0,000*

1-2
1-4
2-3
2-4

1,391 0,245

2,727 0,044*

1-4

3,045 0,029*

1-4

1,676 0,172

4,358 0,005*

1-4

4,440 0,004*

1-4

2,953 0,033*

1-3
1-4

4,550 0,004*

1-4

2,949 0,033*

1-4
2-4
3-4
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Tablo 8‟de öğrencilerin eğitim gördüğü fakülteye göre KoĢullu Öz-Değer Ölçeği,
KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu ve Beck
Depresyon Ölçeği puanları Anova testi kullanılarak karĢılaĢtırılmıĢtır.
Tablo 8 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan öğrencilerin eğitim gördüğü
fakülteye göreKoĢullu Öz-Değer Ölçeği alt boyutları olan Onay alma ve
Akademik yeterlilik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu
belirlenmiĢtir (p<0,05). Ġlahiyat fakültesinde eğitim gören öğrencilerin Onay alma
puanları, eğitim fakültesi ile Ġnsan ve toplum bilimleri fakültesinde eğitim alan
öğrencilerin puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek, eğitim
fakültesinde eğitim gören öğrencilerin onay alma puanları, insan ve toplum
bilimleri fakültesinde eğitim gören öğrencilerin puanlarından istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. Eğitim fakültesinde

eğitim gören

öğrencilerin Onay alma puanları da Ġnsan ve toplum bilimleri fakültesinde eğitim
gören öğrencilerin puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir.
Öğrencilerin akademik yeterlilik puanları incelendiğinde, Ġnsan ve toplum
bilimlerinde eğitim gören öğrencilerin puanlarının, Ġlahiyat fakültesinde eğitim
gören öğrencilerin puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek
olduğu görülmektedir.
AraĢtırmaya dahil edilen öğrencilerin eğitim gördüğü fakülteye göre, KısaltılmıĢ
Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu alt boyutları olan Duygusal
sıcaklık (Anne), Reddecilik (Anne), Duygusal sıcaklık (Baba), AĢırı koruyuculuk
(Baba) ve Reddecilik (Baba) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde fark olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). Ġnsan ve toplum bilimleri
fakültesinde eğitim gören öğrencilerin söz konusu alt ölçeklerden almıĢ oldukları
puanlar, Ġlahiyat fakültesinde eğitim gören öğrencilerin almıĢ oldukları
puanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. AĢırı koruyuculuk
(Baba) alt boyutundan alınan puanlar incelendiğinde, Ġlahiyat Fakültesinde
eğitim gören öğrencilerin AĢırı koruyuculuk (Baba) puanları, Hukuk Fakültesinde
ve

Ġnsan

ve

toplum

Bilimleri

Fakültesinde

eğitim

gören

öğrencilerin

puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek hesaplanmıĢtır.
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Öğrencilerin eğitim gördüğü fakülteye göre Beck Depresyon Ölçeği puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). Ġnsan
ve Toplum Bilimleri Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin Beck Depresyon
Ölçeği puanları, Ġlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Hukuk Fakültesinde
eğitim gören öğrencilerin puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
düĢük bulunmuĢtur.

Tablo 9.
Öğrencilerin ebeveynlerinin medeni durumuna göre Koşullu Öz-Değer Ölçeği,
Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği
puanlarının karşılaştırılması (n=367)

Fiziksel
görünüm
Tanrı
sevgisi
Rekabet
Erdem
Onay alma
Aile
desteği
Akademi
yeterlilik
Duygusal
sıcaklık (Anne)
AĢırı
koruyuculuk (Anne)
Reddecilik
(Anne)
Duygusal
sıcaklık (Baba)
AĢırı
koruyuculuk (Baba)
Reddecilik
(Baba)
Beck
Depresyon Ölçeği
*p<0,05

Ebeveynlerin
medeni durumu
Evli
BoĢanmıĢ
Evli
BoĢanmıĢ
Evli
BoĢanmıĢ
Evli
BoĢanmıĢ
Evli
BoĢanmıĢ
Evli
BoĢanmıĢ
Evli
BoĢanmıĢ
Evli
BoĢanmıĢ
Evli
BoĢanmıĢ
Evli
BoĢanmıĢ
Evli
BoĢanmıĢ
Evli
BoĢanmıĢ
Evli
BoĢanmıĢ
Evli
BoĢanmıĢ

n
306
60
307
60
307
60
307
60
307
60
307
60
307
60
307
60
307
60
307
60
307
60
307
59
307
60
304
60

̅

s

t

22,05 4,61
-0,751
22,53 4,53
26,41 7,76
0,838
25,50 7,38
24,30 6,26
0,417
23,93 5,66
21,17 5,02
1,793
19,87 5,85
15,21 3,91
-1,054
15,80 4,15
26,46 4,87
2,059
25,02 5,49
24,76 5,48
0,590
24,32 4,60
19,56 4,59
1,710
18,45 4,58
18,52 4,97
-0,735
19,05 5,51
10,09 3,68
-2,734
11,55 4,28
20,33 4,37
1,785
19,22 4,65
19,41 4,88
-0,658
19,86 4,91
10,07 3,49
-2,292
11,23 4,00
11,32 11,52
-1,109
13,15 12,65

p
0,453
0,403
0,677
0,074
0,292
0,040*
0,555
0,088
0,463
0,007*
0,075
0,511
0,022*
0,268
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Tablo 9‟da öğrencilerin ebeveynlerinin medeni durumuna göre KoĢullu ÖzDeğer Ölçeği, KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu ve
Beck Depresyon Ölçeği puanları bağımsız örneklem t testi kullanılarak
karĢılaĢtırılmıĢtır.
Tablo 9 incelendiğinde, araĢtırmaya dahil olan öğrencilerin ebeveynlerinin
medeni durumuna göre KoĢullu Öz-Değer Ölçeği alt boyutu olan Aile desteği
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmektedir (p<0,05).
Ebeveynleri evli olan öğrencilerin Aile desteği puanları, ebeveynleri boĢanmıĢ
olan öğrencilerin Aile desteği puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
yüksek bulunmuĢtur.
Öğrencilerin ebeveynlerinin medeni durumuna göre KısaltılmıĢ Algılanan
Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu alt boyutları olan Reddedicilik (Anne)
ve Reddedicilik (Baba) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu
saptanmıĢtır. Anne ve babası boĢanmıĢ olan öğrencilerin Reddedicilik (Anne)
ve Reddedicilik (Baba) puanları, ebeveynleri evli olan öğrencilerin Reddedicilik
(Anne) ve Reddedicilik (Baba) puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
daha yüksek hesaplanmıĢtır.
Katılımcıların ebeveynlerinin medeni durumuna göre Beck Depresyon Ölçeği
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmamaktadır
(p>0,05). Ebeveynlerinin medeni durumlarına bakılmaksızın katılımcıların Beck
Depresyon Ölçeği puanları benzerlik göstermektedir.
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Tablo 10.
Öğrencilerin Koşullu Öz-Değer Ölçeği, Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn
Tutumları Ölçeği Çocuk Formu ve Beck Depresyon Ölçeği puanları
arasındaki korelasyonlar(n=367)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

r 1,000
Fiziksel
görünüm(1) p
Tanrı
sevgisi(2)
Rekabet(3)

r

0,295

1,000

p 0,000*
r

0,484

0,153

1,000

p 0,000* 0,003*
Erdem(4)

r

0,294

0,694

0,208

1,000

p 0,000* 0,000* 0,000*
Onay
alma(5)
Aile
desteği(6)

r

0,262

0,073

0,046

0,114

p 0,000* 0,165

0,382 0,029*

r

0,296

0,377

0,609

0,598

1,000

0,142

1,000

p 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,006*

r 0,374 0,276 0,640 0,322 0,081 0,440 1,000
Akademi
yeterlilik(7) p 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,123 0,000*
Duygusal
sıcaklık
(Anne)(8)
AĢırı
koruyuculuk
(Anne)(9)

r

0,084

0,333 -0,002 0,307 -0,118 0,341

0,180

1,000

p 0,108 0,000* 0,965 0,000* 0,024* 0,000* 0,001*
r

0,114

-0,155 0,261

-0,135 0,029 -0,186 0,090 -0,296 1,000

p 0,029* 0,003* 0,000* 0,009* 0,575 0,000* 0,084 0,000*

Reddedicilik r 0,056 -0,212 0,135 -0,117 0,324 -0,163 0,039 -0,447 0,555 1,000
(Anne)(10) p 0,288 0,000* 0,010* 0,025 0,000* 0,002 0,458 0,000* 0,000*
Duygusal
sıcaklık
(Baba)(11)
AĢırı
koruyuculuk
(Baba)(12)

r

0,136

0,360

0,030

0,354 -0,058 0,412

0,238

0,722

-0,225 -0,360 1,000

p 0,009* 0,000* 0,573 0,000* 0,268 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000*
r

0,087

-0,182 0,245

-0,166 -0,018 -0,213 0,109 -0,263 0,838

0,452

-0,220 1,000

p 0,098 0,000* 0,000* 0,001* 0,726 0,000* 0,037* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000*

Reddedicilik r 0,064 -0,250 0,088 -0,171 0,290 -0,230 -0,024 -0,340 0,492 0,805 -0,456 0,468 1,000
(Baba)(13) p 0,221 0,000* 0,094 0,001* 0,000* 0,000* 0,643 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000*
Beck
Depresyon
Ölçeği(14)

r -0,023 -0,331 0,175

-0,296 0,128 -0,340 -0,010 -0,504 0,479

0,570

-0,440 0,482

0,545 1,000

p 0,662 0,000* 0,001* 0,000* 0,014* 0,000* 0,848 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000*

*p<0,05
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Tablo 10‟da öğrencilerin KoĢullu Öz-Değer Ölçeği, KısaltılmıĢ Algılanan
Ebeveyn Tutumları Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği puanları arasındaki
korelasyonlar verilmiĢtir.
Katılımcıların KoĢullu Öz-Değer Ölçeği ve KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn
Tutumları Ölçeği Çocuk Formu alt boyutları olan Tanrı Sevgisi, Erdem, Aile
desteği, Duygusal Sıcaklık (Anne)

ve Duygusal sıcaklık (Baba) puanları ile

Beck Depresyon Ölçeği puanları arasında negatif yönlü ve istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde korelasyon olduğu saptanmıĢtır. Katılımcıların Tanrı Sevgisi,
Erdem, Aile desteği, Duygusal Sıcaklık (Anne) ve Duygusal Sıcaklık (Baba)
puanlarında artıĢ yaĢandığında, Beck Depresyon Ölçeğinden almıĢ oldukları
puanlarda azalıĢ görülmektedir.
AraĢtırmaya dahil olan öğrencilerin KoĢullu Öz-Değer Ölçeği ve KısaltılmıĢ
Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu alt boyutları olan Rekabet,
AĢırı Koruyuculuk (Anne), AĢırı Koruyuculuk (Baba), Reddedicilik (Anne)
puanları ile Beck Depresyon Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde, pozitif yönlü korelasyon olduğu görülmektedir. AraĢtırmaya dahil olan
öğrencilerin KoĢullu Öz-Değer Ölçeği ve KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn
Tutumları Ölçeği Çocuk Formu alt boyutları olan Onay Alma, Reddedicilik(Anne)
ve Reddecilik (Baba) puanları ile Beck Depresyon Ölçeği puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönlü korelasyon görülmektedir.
Öğrencilerin Rekabet, Onay alma ve Reddedicilik (Anne), Reddedicilik (Baba),
AĢırı Koruyuculuk (Anne), AĢırı Koruyuculuk (Baba) puanları arttıkça, Beck
Depresyon Ölçeği puanlarında da artıĢ gözlemlenmektedir.
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Tablo 11.
Öğrencilerin Koşullu Öz-Değer Ölçeği ve Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn
Tutumları Ölçeği Çocuk Formu puanlarının Beck Depresyon Ölçeği puanlarının
yordama durumu (n=367)
Standardize

Standardize

Olmayan Katsayılar

Katsayılar

t

p

B

SH

Beta

(Sabit)

9,71

4,24

Fiziksel görünüm

-0,14

0,12

-0,06

-1,185 0,237

Tanrı sevgisi

-0,04

0,09

-0,02

-0,414 0,679

Rekabet

0,32

0,10

0,17

3,104 0,002*

Erdem

-0,17

0,12

-0,07

-1,327 0,185

Onay alma

0,11

0,13

0,04

0,868

Aile desteği

-0,31

0,13

-0,13

-2,391 0,017*

Akademik yeterlilik

0,02

0,12

0,01

0,172

Duygusal sıcaklık (Anne)

-0,61

0,16

-0,24

-3,915 0,000*

AĢırı koruyuculuk (Anne)

-0,01

0,17

0,00

-0,050 0,960

Reddecilik (Anne)

0,56

0,23

0,18

2,445 0,015*

Duygusal sıcaklık (Baba)

-0,01

0,17

0,00

-0,033 0,973

AĢırı koruyuculuk (Baba)

0,43

0,17

0,18

2,534 0,012*

Reddecilik (Baba)

0,52

0,24

0,16

2,176 0,030*

2,292 0,022*

0,386

0,864

2

*p<0,05, R =0,510

Tablo 11.‟de öğrencilerin KoĢullu Öz-Değer Ölçeği ve KısaltılmıĢ Algılanan
Ebeveyn Tutumları Ölçeği puanlarının Beck Depresyon Ölçeği puanlarının
yordama

durumunun

incelemesi

amacıyla

yapılan

doğrusal

regresyon

analizinden elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir.
Tablo 11. incelendiğinde öğrencilerin KoĢullu Öz-Değer Ölçeği alt boyutları olan
fiziksel görünüm, tanrı sevgisi, rekabet, erdem,onay alma ve aile desteği
puanları ve KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu alt
boyutları olan duygusal sıcaklık, aĢırı koruyuculuk ve reddecilik

puanlarının
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Beck Depresyon Ölçeği puanlarının yordamasına iliĢkin oluĢturulan regresyon
modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıĢ ve söz konusu
tahmincilerin

Beck

Depresyon

Ölçeği

puanlarında

varyansın

%51‟inin

açıklayabildiği tespit edilmiĢtir.
Öğrencilerin rekabet, Reddecilik (Anne), AĢırı koruyuculuk (Baba) ve Reddecilik
(Baba)

puanlarının Beck Depresyon Ölçeği puanlarının istatistiksel olarak

anlamlı ve pozitif yönde, aile desteği ve Duygusal sıcaklık (Anne) puanlarının
ise istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde yordadığı saptanmıĢtır. Bu
sonuçlara göre araĢtırmaya katılan öğrencilerin rekabet, Reddecilik (Anne),
AĢırı koruyuculuk (Baba) ve Reddecilik (Baba)

puanlarının artması Beck

Depresyon Ölçeği puanlarını artımakta, aile desteği
(Anne)

puanlarının

azaltmaktadır.

artması

ise

Beck

ve Duygusal sıcaklık

Depresyon

Ölçeği

puanlarını
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BÖLÜM V
TARTIġMA
AraĢtırmanın bu bölümünde bulgular litaratürdeki ilgili diğer çalıĢmalar
çerçevesinde tartıĢılacaktır.
Konu ile ilgili olarak yapılan araĢtırmalar sonucunda, değiĢkenler ile iliĢkili
olabileceği düĢünülen demografik veriler araĢtırmaya dahil edilmiĢ ve
incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın bulguları doğrultusunda sosyodemografik veriler
incelendiğinde yaĢ değiĢkeni ve KoĢullu- Öz Değer Ölçeği (KODÖ) alt
boyutlarında olan Tanrı Sevgisi, Rekabet, Aile Desteği ve Akademik Yeterlilik
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıĢtır. 20- 21 yaĢ arasında
olan öğrencilerin Tanrı Sevgisi ve Rekabet puanları diğer katılımcıların
puanlarından yüksek bulunmuĢtur. 20- 21 yaĢ arası katılımcıların 22 yaĢ ve
üzeri olan katılımcıların Tanrı Sevgisi puanlarında daha yüksek puan almaları
dini inançları tanımlamak için öne sürülen üçüncü model ile açıklanabilir. Bu
modelde yaĢ ile dini inanç negatif yönlü bir iliĢkiye sahiptir yani yaĢ arttıkca
din, Tanrı sevgisi gibi konularda düĢüs gözlemlenir (Kurt, 2009). Litaratürde
konuya iliĢkin çeĢitli çalıĢmalar bulunmaktadır. Örneğin Toplamacıoğlu (1962)
50 yaĢ ve üzeri bireylerin tanrı sevgisine yönelik namaz kılma, oruç tutuma gibi
davranıĢlarının arttığını ifade ederken, KöktaĢ (1993) 61 yaĢ ve üzerinde Allah
inancı gibi konularda düĢüs olduğunu ifade etmiĢtir (Akt: Kurt, 2009). 18- 19
yaĢ arası katılımcıların Tanrı Sevgisi puanlarının daha düĢük olması ile henüz
ergenlik döneminin sürüyor olması ve duygusal süreçlerin netlik kazanmamıĢ
olması bağdaĢtırılabilir (Beit- Hallahmi ve Arygle, 2014).
Katılımcıların yaĢ değiĢkenine göre KAET/Ç Ölçeği alt boyutlarından
Reddecilik (Anne) puamlarına bakıldığında 20- 21 yaĢ arası olan katılımcıların
puanları 18- 19 ya ve 22 yaĢ ve üzerinde olan katılımcılara göre daha düĢük
bulunmuĢtur. 18 – 19 yaĢa rası katılımcılar göz önüne alındığında henüz
ergenlik dönemini tamamlamıĢ oldukları düĢünülebilir (Koç, 2004). Ergenlik
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dönemlerinde

bireylerde

duygusal

olarak

istikrarsızlık

ve

kararsızlık

görebilmem mümkündür. Ergenin kendi kimliğini kazanma çabası içinde
olduğu bir dönemde ebeveynden gelen durumları negatif yorumlaması
beklenen bir durumdur. 22 yaĢ ve üzerinde de Reddecilik (Anne) puanlarının
yüksek olduğunu görmekteyiz. Bu kategorideki katılımcılar çoğunlukla
üniversite son sınıf öğrencilerden oluĢmaktadır. Üniversite hayatını biritip iĢ
hayatına geçecekleri bir dönem yaĢıyor olmaları sebebiyle yoğun stres yaĢıyor
olabilirler. Bu dönem içerisinde ebeveynleri reddeci olarak algılıyor olabilirler.
Litaratüre bakıldığında da bu dönemin olumsuz bir dönem sayılabileceği
bilinmektedir (Tümerdem, 2007).
ÇalıĢmamızda katılımcıların yaĢ değiĢkeni ile Beck Depresyon puanları
arasında bir fark saptanamamıĢtır. Litaratür incelendiğinde Erözkan (2011) yaĢ
ve depresyon arasında bir iliĢki olduğunu saptamıĢtır ve bu bulgu bizim
bulgumuz ile paralellik göstermemektedir. Ġncelemeye devam ettiğimizde
bulgumuzla paralellik gösteren çalıĢmalara da rastlamaktayız. Örneğin Çelikel
ve arkadaĢları (2008) üniversite öğrencileriyle yaptığı çalıĢmada yaĢ,
depresyon ve umutsuzluk arasında istatiksel olarak anlamlı bir iliĢki
saptayamamıĢtır. Bu çalıĢma bizim bulgumuzu destekler niteliktedir.
Sosyodemografik değiĢkenlerden olan cinsiyet değiĢkenine bakıldığında
KAET/Ç Ölçeği alt boyutu Reddecilik (Anne) alt boyutu ile arasında istatiksel
olarak anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Kız öğrencilerin algıladıkları Reddecilik
(Anne) puanları erkek katılımcıların puanlarından düĢük bulunmuĢtur. Bu
bulgu litaratürle paralellik göstermemektedir (Kılıç ve Dağ, 2017). AraĢtırmanın
sonucunda elde edilen bu bulgunun, içinde bulunduğumuz ataerkil toplum
düĢünüldüğünde tam tersi olması beklenmekteydi. Türk kültürünün ataerkil bir
yapıda olması erkek çocuğunu daha önemli kılmakta ve erkek çocuğa
yaklaĢımda farklı tutumlara sebep olabilmektedir. Bu bilgi iĢığında erkekler
annelerini daha sıcak algılayabilmektedir denilebilir (KağıtçıbaĢı, 2010). Ġlaslan
(2009) çocukların bağlanmalarını ve anne bağlanma stillerini araĢtırdığı
çalıĢmasında kız çocuklarının daha uyumlu, güvenli bağlanmada daha baĢarılı
olduğunu ifade etmiĢtir. ÇalıĢmamızda kız öğrencilerin Reddedicilik (Anne)
puanlarının daha düĢük çıkması buna bağlanabilir. Ayrıca kültürümüz
tarafından kadına yüklenen anaç olma, iyi iliĢkiler kurma, bakımveren olma
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gibi sorumluluklar da bunda etkili olmuĢ olabilir. Cinsiyet değiĢkeni ve BDÖ
puanları arasında ise bir iliĢki saptanmamıĢtır. Gerede (2002) yaptığı
çalıĢmada umutsuzluk düzeyi ile cinsiyet arasında iliĢki olmadığını ifade
etmiĢtir. Ceylan ve arkadaĢları (2016), Bostancı ve Oğuzhan (2015) da
çalıĢmada cinsiyet ve depresyon arasında istatiksel olarak anlamlı bir
bulmamıĢtır. Tüm bu bulgular bulgumuzu destekelr niteliktedir. Her iki
cinsiyettteki öğrencilerin üniversite ortamında benzer Ģartları paylaĢıyor
olması,

stres faktörlerinin

de

benzer olmasının

bunda

etkili olduğu

düĢünülebilir.
Öğrencilerin medeni durumlarına göre KoĢullu Öz- Değer alt boyutlarına
bakıldığında, Fiziksel görünüm, Onay Alma ve Aile Desteği puanları arasında
bir iliĢki saptanmıĢtır. Evli olan katılımcıların bu alt buyutlardaki puanları
medeni durumu evli olmayan katılımcılara göre istatiksel olarak anlamlı
düzeyde düĢük bulunmuĢtur. Bu bulgu evli bireylerin artık kendi hayat
düzenleri içerisinde yaĢıyor oluĢu, iliĢkilerine evliliğe taĢımıĢ olmaları ve bu
süreç itibariyle kendi aile düzeneri içerisinden çıkmaları ile yorumlanabilir. Evli
katılımcıların algılamıĢ oldukları oldukları AĢırı Koruyucu (Anne), Reddecilik
(Anne) puanları anlamlı düzeyde yüksek çıkmıĢtır. Katılımcıların erken yaĢta
evlilik yapmıĢ olmalarının sebebi ve ya sonucu olarak bu algı düĢünülebilir.
Medeni

durum

değiĢkenine

göre

BDÖ

puanlarına

bakıldığında

evli

katılımcıların puanları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek çıkmıĢtır. Bu
durum anne babalarından red algılayan bireylerin duygusal bir iliĢki içerisinde
de eĢlerinden red algılamaları ihtimali ile açıklanabilir (Gültekin, 2011). Evlilik
hayatı içerisinde bireyin sorumluklarının artıyor ve değiĢiyor olması da etkili bir
faktör olarak değerlendirilebilir.
Öğrencilerin birlikte yaĢadıkları kiĢilere göre KoĢullu Öz- Değer alt boyutu
olan Tanrı Sevgisi boyutundan ailesi ile birlikte yaĢayan katılımcıların daha
yüksek puan aldığı

görülmüĢtür. Bu durum

öğrencilerin henüz aile

ortamlarından çıkmamıĢ olması, ev içerisindeki düzeni devam ettiriyor oluĢları
ihtimali ile yorumlanabilir. Erikson da (1962) çocuğun özellikle anne ilgisi
doğrultusunda edindiği güven ve ya güvensizlik durumu ile Allah‟a karĢı olan
güven duygusu arasında bir iliĢki olduğunu ifade etmiĢtir. Henüz ailesi ile
birlikte yaĢayan birey aileyi daha sıcak olarak algılıyor olabilir (Akt: Kurt, 2009).
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BDÖ puanları ve birlikte yaĢanılan kiĢilere göre bir fark saptanmamıĢtır. UlaĢ
ve arkadaĢları (2015) da üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalıĢmada birlikte
yaĢanılan kiĢilerin depresyon üzerinde etkili olamdığını saptamıĢtır. Bu bulgu
bulgumuzla paralellik göstermektedir.
AraĢtırma doğrultusunda öğrencilerin çalıĢma ve çalıĢmama durumunda
da önemli bir sosyodemografik değiĢken olacağı düĢünülmüĢ ve araĢtırmaya
eklenmiĢtir. ÇalıĢma ve ya çalıĢmama değiĢkeni KAET/Ç Ölçeği ve BDÖ için
istatiksel olarak bir iliĢki oluĢturmazken KoĢullu Öz- Değer Ölçeği alt
boyutlarında Onay Alma ile istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki içerisindedir.
ÇalıĢan

öğrencilerin

Onay

Alma

puanları

çalıĢmayan

öğrencilerin

puanlarından yüksek bulunmuĢtur. ÇalıĢan öğrencilerin ekonomik düzeylerinin
düĢük olduğu düĢünülürse bu durumun özgüven ve özsaygı gibi konularda
düĢüse sebep olacağı bilinmektedir. Özsaygıda ve özgüvende düĢüs gösteren
bireylerde onay alma gibi davranıĢların artıĢ göstermesi beklenmektedir. Buna
ek olarak çalıĢan katılımcılar iĢ vereni bir otorite figürü olarak değerlendiriyor
bu da onay alma davranıĢlarında artıĢa sebep oluyor olabilir.
Sosyodemografik değiĢkenlerden birisi olan katılımcıların öğrenim gördüğü
fakülteye

değiĢkenine

bakıldığında;

KoĢullu

Öz-

Değer

Ölçeği

alt

boyutlarından onay alma ve akademik yeterlilikte istatistiksel olarak anlamlı bir
fark saptanmıĢtır. Onay alma puanlarını yüksekten düĢüğe doğru sıralamak
gerekirse; Ġlahiyat Fakültesi öğrencileri, Hukuk Fakültesi Öğrencileri, Eğitim
Fakültesi Öğrencileri ve son olarak Ġnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
öğrencileri yer almaktadır. Fakülte değiĢkeniyle ilgili olarak alan yazın
incelendiğinde Akman (1992) araĢtırmasında Eğitim Fakültesi öğrencilerinin
kaygı düzeylerini yüksek bulmuĢtur. Kaygılı bireylerin onay almaya daha
eğilimli

olduğu

göz

önünde

bulundurulursa

bu

sonuç

bulgumuzla

iliĢkilendirilebilir. Akkaya (1999) da araĢtırmasında Eğitim Fakültesinde
öğrenim gören öğrencilerin kaygı düzeylerini Fen- Edebiyat Fakültesi
öğrencilerine göre yüksek bulmuĢtur (Akt: Balaman ve Gelibolu, 2018; Akt:
Arslan, 2007). AraĢtırmanın bulguları incelendiğinde fakülte değiĢkenin
KAET/Ç alt boyutlarında da etkili olduğu görülmüĢtür. Özellikle Ġlahiyat
Fakültesideki katılımcıların AĢırı Koruyuculuk (Baba) puanlarının Ġnsan ve
Toplum Bilimleri Fakültesindeki katılımcıların puanlarından yüksek çıkmıĢtır.
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Ġlahiyat fakültesinde okuyan öğrencilerin puanlarının yüksek oluĢu ailenin dine
olan bağlılığı ile doğru orantılı olabilir. Dinin dogmatik bir yapıda olması ve
bazı kısıtlamalar içeriyor olması sebebi ile ailenin dinsel öğretileri çocuk
tarafından aĢırı koruyuculuk olarak algılanmıĢ olabilir.
BDÖ puanlarına bakıldığında Ġnsan ve Toplum Bilimleri öğrencilerinin puanları
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde Ġlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve
Hukuk Fakültesindeki öğrencilerin puanlarında düĢüktür. Ġnsan ve Toplum
bilimleri içerisinde bulunan katılımcıların Psikoloji Bölümü öğrencileri olması bu
bulguda etkili bir faktör olabilir. Derslerinde ana tema olarak ruh sağlığını
iĢliyor oluĢları öğrencilerde farkındalık oluĢturuyor ve problem çözme
becerilerini geliĢtiriyor olabilir. Bir diğer yandan ilgili fakültenin araĢtırmanın
yapıldığı üniversite içerisinde en çok sosyal faaliyet düzenleyen fakülte olması
da bu bulguda etkili bir değiĢken olarak düĢünülebilir. Bilgel ve arkadaĢları
(2007) da öğrencilerin depresyonlarında en önemli değiĢkenlerden birinin
fakülteden memnun olma ve ya olmama durumu olduğunu bildirmiĢtir. Bu bilgi
yorumumuzu destekler niteliktedir. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yoğun ders
ve sınav programları stresle iliĢkili olabilir. Bu da depresyon düzeyinde artıĢa
sebep oluyor olabilir.
Eğitim Fakültesi öğrencileri bağlamında bulgular düĢünüldüğünde öğretmenlik
alanlarını içinde barındıran bir fakültede olmaları, iĢ bulmaya yönelik kaygıları
ve alandaki atama azlığının oluĢturduğu stresin etkili olduğu düĢünülebilir.
Türkçapar (2007) da fakülte değiĢkenine göre stresin farklılaĢtığını tespit
etmiĢtir. Ġlahiyat Fakültesi öğrencilerinin BDÖ puanlarının yüksek olamasında
Yapıcı ve Kayıklık‟ın (2005) araĢtırması baz alınabilir. „‟ÇalıĢmalarında
üniversite öğrencilerinden kendilerini „‟hiç dindar değilim‟‟ Ģeklinde tanımlayan
öğrencilerin öz saygılarının daha yüksek olduğunu saptamıĢtır.‟‟ Yapıcı ve
Kayıklı (2005) kendisini „‟biraz dindar‟‟ olarak ifade eden katılımcıların ise öz
saygılarının daha düĢük oluĢunu bu öğrencilerin dini sorumlulukları biliyor
fakat uygulamıyor oluĢundan ötürü suçluluk yaĢayabileceklerini ifade etmiĢir.
Bizim bulgularımızda bu tespitle açıklanabilir.

Ġlahiyat Fakültesi öğrencileri

dersleri gereği dinin tüm gereklerini öğrenmekte fakat uygulama aĢamasında
eksik oldukları için aynı sorumuluk ve eksiklik hissinin taĢıyor olabilirler.
Bunun da depresyonda etkili bir faktör olduğu düĢünülebilir.
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Öğrencilerin ebeveynlerinin medeni durumuna göre puanlarına bakıldığında
KODÖ alt boyutu olan Aile Desteği puanlarının ebeveynleri evli olan
katılımcılarda daha yüksek çıktığı görülmektedir. Gençtan (1984) da aile
içerisinde ebeveynlerin boĢanması ve ya ölümü sonrasında ailenin birliğinin
bozulduğunu anne ve ya babanın görevlerinin artması sebebiyle yetersizlik
oluĢabileceğini ve bunun çocuğu güven yönünden etkileyeceğini ifade etmiĢtir
(Akt: BaĢoğlu, 2007).
Son olarak medeni durumu boĢanmıĢ ailerin çocuklarında Reddecilik (Anne)
ve Reddecilik (Baba) puanları yüksek çıkmıĢtır. Öngider (2013) de boĢanmıĢ
ve boĢanmamıĢ ebeveynlere sahip çocuklarda ebeveyn red ve kabulü üzerine
çalıĢmıĢ, çocukların boĢanma sonrası evden ayrılan ebeveyni fiziksel olarak
da uzaklaĢması sebebi ile daha reddeci algılayabileceğini ifade etmiĢtir.
Üniversite öğrencileri üzerinde algılanan ebeveyn tutumları, koĢullu öz- değer
ve depresyon konulu olarak yürütülen çalıĢmada ulaĢılan sonuçlar litaratüre
dayanarak incelenmiĢtir. AraĢtırma kapsamında KoĢullu Öz- Değer Ölçeği alt
boyutlarından Tanrı Sevgisi, Erdem, Aile Desteği ile KısaltılmıĢ Algılanan
Ebeveyn Tutumları Ölçeği- Çocuk Formu‟nun (KAET/Ç) alt boyutları olan
Duygusal Sıcaklık (Anne), Duygusal Sıcaklık (Baba) puanlarının Beck
Depresyon Ölçeği puanları ile negatif yönlü ve istatiksel olarak anlamlı
düzeyde korelasyon saptanmıĢtır. Katılımcıların bu alt boyutlardaki puanları
arttıkca, depresyon puanlarında düĢüĢ gözlemlenmiĢtir. Bu sonuç litaratürdeki
ilgili verileri destekler niteliktedir. Herring ve Kaslow (2002) da sağlıklı bir aile
ortamının içinde sağlıklı duygusal ve fiziksel geliĢim imkanı barındırması
sebebiyle psikolojik olarak bireyleri olumlu yönde etkileyeceğini ifade etmiĢtir.
Tanrı Sevgisi alt boyutunda görülen artıĢda Argyle‟nin (2002) bireylerdeki
dindarlık olgusu arttıkca emosyonel durumlarında sağlıklı bir artıĢ olcağı
yönündeki açıklamasıyla uyuĢmaktadır. Buna ek olarak ibadete yönelmenin ve
inanmanın bireylerde kaygı, stres gibi durumlarda düĢüĢ sağlayacağı
bilinmektedir (Peker, 2003). Tanrı sevgisi ve ebeveyn tutumlarının da
birbirleriyle iliĢkisi bulunmaktadır. 14- 26 yaĢ arası bireylerde anne- baba
tutumları ve dindarlık olgularına bakıldığında da anne ve babasını olumlu ve
demokratik olarak algılayan gençlerin dindarlık düzeylerinin daha yüksek
olduğu görülmüĢtür (Uysal, 2016). Litaratürdeki bu bilgiler ıĢığında olumlu
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ebeveyn tutumlarının dindarlıkla iliĢkisi olduğu söylenebilir. Erdem alt boyutu
dikkate alındığında ise; Erdemin din ile bağdaĢtırılabilir bir kavram olması ve
ahlaki durumlarla iliĢkili olması sebebiyle olumlu yönde etki etmesi beklenen
bir durumdur. Erdem kavramı tanımı kapsamında değerlendirildiğinde,
toplumca doğru görülenlere saygılı ve uyumlu kiĢinin erdemli olduğu yorumu
yapılabilir (Ocak, 2011). Bu bağlamda erdem kavramında da tanrı sevgisi,
inanç gibi kavramlarla olumlu etkileĢim içinde olduğu düĢünülebilir. Arygle
(2000) de dindar insanların toplum normlarına uyum sağlamada daha baĢarılı
olduğunu ifade etmiĢtir.
ÇalıĢma kapsamında KoĢullu Öz- Değer Ölçeği ve KAET/Ç Ölçeği alt
boyutlarından Rekabet, Onay Alma, Reddecilik (Anne) ve Reddedicilik (Baba)
puanları ile Beck Depresyon Ölçeği puanları arasında istatiksel olarak anlamlı
ve pozitif yönlü bir korelasyon saptanmıĢtır. Alan yazın incelendiğinde ve
EKAR kuramına bakıldığında ailenin çocuğun fiziksel ve ruhsal geliĢimindeki
önemine sıkça yer verilmiĢtir. Reddedicilik (Anne) puanları ile depresyon
puanlarının pozitif yönlü olarak artması beklediğimiz yönde bir bulgu olmuĢtur.
Khaleque (2007) da ebeveyn reddi ve bireylerin psikolojik durumu ile olan
iliĢkisinin evrensel olduğunu ifade etmiĢtir. Rohner (2004) de ebeveynlerini
reddedici olarak algılayan bireylerin ve çocukların düĢük uyum düzeyi sorunu
yaĢadığını ifade etmiĢtir. Ekmekçi

(2008) de ebeveynlerden gelen red ve

kontrol davranıĢlarının artıĢ göstermesiyle olumsuz benlik algısının da artıĢ
gösterdiğini ifade etmiĢtir. Wale ve arkadaĢlarının (2008) da çalıĢmalarında
ebeveyn

reddinin

depresif

semptomlarla

iliĢkisi

olduğunu

saptaması

bulgularımızı destekler niteliktedir. Litaratürdeki çalıĢmalar incelendiğinde
çocuk geliĢimi üzerinde babalarında en az anneler kadar etkili olduğu
görülmekte ve baba-çocuk arasındaki olası iletiĢim eksikliklerinin çocukta
depresif semptomlara zemin hazırlayıcı olduğu bilinmektedir (Sheeber ve ark,
2007). Plunkett ve arkadaĢları (2007) olumsuz baba- ergen iliĢkisinin de anneergen iliĢkisi kadar depressif belirtilerle bağlantılı olduğu bulgularıyla bunu
destekler niteliktedir. ġireli ve Soykan (2016) depresyonu olan ve olmayan
ergenleri karĢılaĢtırarak bir çalıĢma yapmıĢ ve sonuç olarak babanın da en az
anne

kadar

etkili

olduğunu

bulmuĢtur.

Bu

bilgiler

çalıĢmamızda

ebeveynlerinden babalarını reddedici olarak algılayan bireylerin depresyon
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puanlarının da artmıĢ olması bulgusunu desteklemektedir. Kılıç ve Dağ (2017)
da 366 üniversite öğrencisi ile gerçekleĢtirdiği çalıĢmada katılımcıların özellikle
babalarından algılamıĢ oldukları reddin depresyonu yordadığını saptamıĢtır.
Bazı çalıĢmalarda da baba ile olan iliĢkinin anne reddi gibi olumsuz koĢullarda
koruyucu ve iyileĢtirici rolünden bahsetmektedir (Gerede, 2002; Özsert, 2000).
KoĢullu Öz- Değer alt boyutu olan Onay Alma ve depresyon iliĢkisine
bakıldığında her ikisinde de pozitif olarak atıĢ gösterdiğini görmekteyiz.
Gültekin (2011) özellikle ebeveynlerinden red algılayan bireylerin sevgiden
yoksun ve baĢkalarının fikirlerine bağlı olduğunu ifade etmiĢtir. Onay alma
tutumu sergileyen bireylerin „‟baĢarılı olmalıyım‟‟ metaforuyla daha yüksek
seviyede kaygı yaĢadığı ve benlik saygılarının da bu olumsuz tutumdan
etkilendiğini Ray (1988) sınav kaygısı ile ilgili yaptığı çalıĢmasında açıklamıĢtır
(Akt: Alyaprak, 2006).
Weinberd ve Gould (2015) da özellikle spor gibi yarıĢ içerisinde ve rekabet
gerektiren ortamlarda bulunan bireylerde performans sergileme, beğeni alma
gibi değiĢkenler sebebi ile aĢırı talepkarlık, felaketleĢtirme, mükemmeliyetcilik,
tahammülsüzlük gibi akıldıĢı inançlar geliĢtirebildiğini belirtmiĢtir (Urfa ve Ascı,
2018). Turner ve arkadaĢları (2014) da 15 futbolcu ile yapmıĢ olduğu
çalıĢmada sporcuların rekabet etme, baĢarı edinme çabası ile çalıĢmıĢ ve
akıldıĢı inanç puanlarının çalıĢma doğrultusunda düĢtüğünü gözlemlemiĢtir.
BiliĢsel YaklaĢıma göre bilindiği üzere gerçeğe uygun olmayan düĢünce ve
inançlar depresyona zemin hazırlamaktadır. Bu çalıĢmalar rekabet ve
depresyon puanlarının istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde arttığı
bulgumuzu destekler niteliktedir.
Rekabet ile bağlantılı olabileceği düĢünülen akademik baĢarı talebinin de
özgüvende azalmaya yol açabileceği ifade edilmiĢ fakat çalıĢmamızda böyle
bir sonuç saptanmamıĢtır. Bunun sebebi çalıĢmanın bir vakıf üniversitesinde
yapılmıĢ olması ve katılımcıların büyük bir çoğunluğunun baĢarı ortalamaları
yüksek, burslu öğrencilerden oluĢuyor olması olabilir.
ÇalıĢmamız doğrultusunda KoĢullu Öz- Değer alt boyutlarından olan Fiziksek
Görünüm, KAET/Ç Ölçeği ve BDÖ puanları arasında istatistiksel olarak bir
iliĢki saptanamıĢtır. Bu bulgu litaratürdeki veriler ile çeliĢmektedir (UlaĢ ve ark,
2015; Dallar ve ark, 2006). Fakat litaratüre bakıldığında bulgumuzu
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destekleyecek veriler de bulunmaktadır. Obezite ve özgüven ile ilgili yapılan
araĢtırmalarda anlamlı bir iliĢki saptanmamıĢtır (Akt: Dallar ve ark, 2006). Bu
çeliĢkili bulguların sebebi olarak, örneklem grubunun küçüklüğü, ırk, sosyo
ekonomik düzey gibi değiĢkenler düĢünülebilir.
AraĢtırma kapsamında araĢtırılan bir diğer konu ise algılanan ebeveyn
tutumlarının ve koĢullu öz- değerin depresyonu yordama durumudur. Yapılan
doğrusal regresyon analizi sonucunda iki değiĢkenin Beck Depresyon Ölçeği
puanlarında varyansın ilgili iki değiĢkenle açıklanabildiği saptanmıĢtır.
Yukarıda

tartıĢılan

araĢtırmalar

ıĢığında

bulgumuz

desteklenmektedir.

Öğrencilerin Rekabet, Reddecilik (Anne), AĢırı koruyuculuk (Baba) ve
Reddecilik (Baba) puanlarının Beck Depresyon Ölçeği puanlarının istatistiksel
olarak anlamlı ve pozitif yönde, aile desteği
puanlarının

ise

istatistiksel

olarak

ve Duygusal sıcaklık (Anne)

anlamlı

negatif

yönde

yordadığı

saptanmıĢtır. Erözkan (2009) lise öğrencileri ile gerçekleĢtirdiği çalıĢmasında
anne babaların çocuklarına karĢı gösterdikleri tutumların ve benlik saygısının
depresyonda

yordayıcı

olduğunu

ifade

etmiĢtir.

Masten

(2001)

de

çalıĢmasında anne baba tarafından sergilenen davranıĢlar bütününün
depresyonda önemli bir rol oynadığını ifade etmiĢtir. Yukarıda tartıĢılan diğer
araĢtırmalar da bu bulgumuzu desteklemektedir.
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BÖLÜM VI
SONUÇ VE ÖNERĠLER
6.1.

Sonuç

-AraĢtırmaya katılan öğrencilerin sosyodemografik özelliklerine bakıldığında 1819 yaĢ arası %24,80, 20-21 yaĢ arası %34,33, 22 yaĢ ve üzerinin %53,41‟i
kapsadığı ve katılımcıların %53,41‟inin kadın, %46,59‟unun erkek olduğu tespit
edilmiĢtir.
- Katılımcıların %6,54‟ünün evli, %25,89‟unun flörtü olan öğrenciler olduğu,
%29,43‟ünün yalnız yaĢadığı, %26,16‟sının ailesi ile birlikte, %44,41‟inin
arkadaĢları ile birlikte yaĢadığı, %22,62‟sinin çalıĢıyor, %77,38‟inin çalıĢmıyor
olduğu, %20,44‟ünün Ġlahiyat Fakültesi, %42,23‟ünün Eğitim Fakültesi,
%13,35‟inin Hukuk Fakültesi, %23,98‟inin Ġnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine
devam

etmekte

olduğu,

%83,65‟inin

ebeveynlerinin

evli,

%16,35‟inin

ebeveynlerinin boĢanmıĢ olduğu tespit edilmiĢtir.
- Katılımcıların yaĢlarına göre koĢullu öz-değer, algılamıĢ oldukları ebeveyn
tutumları ve depresyon düzeylerine bakıldığında yaĢ değiĢkenin, koĢullu özdeğer alt boyutları değiĢkenlerinden;
- KoĢullu öz değer alt boyutlarından olan Tanrı sevgisi, rekabet, aile desteği ve
akademik yeterlilik arasında istatiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmuĢtur.
20- 21 yaĢındaki katılımcıların Tanrı sevgisi ve rekabet puanları 18- 19 ve 22
yaĢ ve üzeri olan katılımcıların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
yüksek çıkmıĢtır.
- Katılımcıların algılamıĢ oldukları aile desteği ve akademik yeterlilik puanlarına
bakıldığında 22 yaĢ ve üzerinde olan katılımcıların puanları 18- 19 ve 20-21 yaĢ
arası olan katılımcıların almıĢ oldukları puanlardan istatiksel olarak anlamlı
düzeyde daha düĢük bulunmuĢtur.
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- Katılımcıların

KAET/Ç alt boyutu olan Reddedicilik (Anne) puanlarına

bakıldığında 20-21 yaĢında olan katılımcıların puanları 18- 19 ve 22 yaĢ ve
üzeri olan katılımcıların puanlarından istatiksel olarak anlamlı düzeyde daha
düĢük olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05).
- Katılımcıların Beck Depresyon Ölçeği puanlarına bakıldığında yaĢ değiĢkenin
istatiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark oluĢturmadığı tespit edilmiĢtir (p>0,05).
- Katılımcıların cinsiyetine göre koĢullu öz-değer, algılamıĢ oldukları ebeveyn
tutumları ve depresyon düzeylerine bakıldığında yaĢ değiĢkenin, koĢullu özdeğer alt boyutlarına bakıldığında;
- AraĢtırma kapsamında öğrencilerin KoĢullu Öz- Değer alt boyutlarından ve
Beck Depresyon Ölçeğinden almıĢ oldukları puanlar arasında istatiksel olarak
anlamlı düzeyde bir fark bulunmazken, cinsiyet değiĢkenin ve KAET/Ç Ölçeği
alt boyutu olan Reddedicilik (Anne) puanlarının arasında istatiksel olarak
anlamlı düzeydi bir tespit edilmiĢtir. Erkek öğrencilerin Reddediciik (Anne)
puanları kız öğrencilerin Reddedicilik (Anne) puanlarından yüksek bulunmuĢtur.
- Katılımcıların medeni durumuna göre koĢullu öz-değer, algılamıĢ oldukları
ebeveyn tutumları ve depresyon düzeylerine bakıldığında yaĢ değiĢkenin,
koĢullu öz- değer alt boyutlarına bakıldığında;
- KoĢullu Öz- Değer ölçeği alt boyutları olan Fiziksel Görünüm, Onay Alma ve
Aile Desteği puanlarını arasında istatiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu
tespit edilmiĢtir. Evli olan katılımcıların Fiziksel Görünüm, Onay Alma ve Aile
Desteği puanları bekar ve flörtü olan katılımcıların puanlarında anlamı düzeyde
daha düĢük olarak tespit edilmiĢtir.
- Medeni durumu evli olan katılımcıların KAET/ Ç alt boyutlarına bakıldığında
AĢırı Koyucu (Anne) ve Reddedicilik (Anne) puanları bekar ve flörtü olan
katılımcıların

puanlarından

istatiksel

olarak

anlamlı

düzeyde

yüksek

bulunmuĢtur (p<0,05).
- Medeni durumu evli olan öğrencilerin Beck Depresyon Ölçeği puanları bekar
ve flörtü olan katılımcıların puanlarında istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek
bulunmuĢtur (p<0,05).

54
- Katılımcıların birlikte yaĢadıkları kiĢilere göre koĢullu öz-değer, algılamıĢ
oldukları ebeveyn tutumları ve depresyon düzeylerine bakıldığında yaĢ
değiĢkenin, koĢullu öz- değer alt boyutlarına bakıldığında;
- Katılımcıların KoĢullu Öz- Değer alt boyutlarından olan Tanrı sevgisi
puanlarına bakıldığında ailesi ile birlikte yaĢayan katılımcıların puanları diğer
katılımcılara göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur
(p<0,05).
- KAET/Ç Ölçeği alt boyutları birlikte yaĢanılan kiĢiye göre değerlendirildiğinde
istatiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark bulunmamıĢtır (p>0,05). Birlikte
yaĢanan kiĢiler bağlamında tüm katılımcıların Duygusal Sıcaklık (anne), AĢırı
Koruyuculuk (Anne) ve Reddedicilik (Baba) puanları benserlik göstermektedir.
- Beck Depresyon Ölçeği puanlarına bakıldığında istatiksel olarak anlamlı
düzeyde bir fark edilememiĢtir (p<0,05). Aileleri ile birlikte yaĢayan öğrencilerin
depresyon puanlarının daha yüksek hesaplanmıĢ olmasına karĢın fark istatiksel
olarak anlamlı düzeyde değildir.
- Katılımcıların çalıĢma durumuna göre koĢullu öz-değer, algılamıĢ oldukları
ebeveyn tutumları ve depresyon düzeylerine bakıldığında yaĢ değiĢkenin,
KODÖ alt boyutlarına bakıldığında;
- KoĢullu Öz- Değer ölçeği alt boyutlarından Onay Alma puanlarına bakıldığında
çalıĢan öğrencilerin puanları çalıĢmayan öğrencilere göre istatiksel olarak
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur (p>0,05).
- KAET/Ç Ölçeği alt boyutlarına bakıldığında istatiksel olarak anlamlı düzeyde
bir fark tespit edilememiĢtir. Tüm katılımcıların çalıĢma durumu farketmeksizin
Duygusal Sıcaklık (Anne), Duygusal Sıcaklık(Baba) , AĢırı Koruyuculuk (Anne),
AĢırı Koruyuculuk (Baba), Reddecilik (Anne), Reddedicilik (Baba) puanlarının
benzerlik gösterdiği tespit edilmiĢtir.
- Beck Depresyon Ölçeği puanlarına bakıldığında çalıĢmayan katılımcıların
derpesyon puanlarının çalıĢan öğrencilere göre yüksek çıkmasına karĢın bu
fark istatiksel olarak anlamlı düzeyde değildir (p<0,05).
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- Katılımcıların eğitim gördüğü fakülteye göre koĢullu öz-değer, algılamıĢ
oldukları ebeveyn tutumları ve depresyon düzeylerine bakıldığında fakülte
değiĢkenin, koĢullu öz- değer alt boyutlarına bakıldığında;
- Ġlahiyat Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin KoĢullu Öz- Değer alt
boyutların onay alma ve akademik yeterlilik puanları eğitim fakültesi, insan ve
toplum

bilimleri

fakültesi

ve

hukuk

fakültesinde

okuyan

öğrencilerin

puanlarından istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur (p>0,05).
Eğitim Fakültesinde öğreni gören katılımcıların onay alma puanları insan ve
toplum bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilere göre istatiksel olarak
anlamlı düzeyde

yüksek bulunmuĢtur. KoĢullu

Öz- Değer

Ölçeği alt

boyutlarından olan Akademik Yeterliliğe bakıldığında Ġnsan ve Toplum
Bilimlerinde eğitim gören öğrencilerin puanlarının Ġlahiyat Fakültesinde eğitim
gören öğrencilerin puanlarından istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek
bulunmuĢtur (p<0,05).
- AraĢtırmaya dahil edilen öğrencilerin eğitim gördüğü fakülteye göre,
KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu alt boyutları olan
Duygusal sıcaklık (Anne), Reddecilik (Anne), Duygusal sıcaklık (Baba), AĢırı
koruyuculuk (Baba) ve Reddecilik (Baba) puanları arasında istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde fark olduğu saptanmıĢtır (p<0,05). Ġnsan ve toplum bilimleri
fakültesinde eğitim gören öğrencilerin söz konusu alt ölçeklerden almıĢ oldukları
puanlar, Ġlahiyat fakültesinde eğitim gören öğrencilerin almıĢ oldukları
puanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. AĢırı koruyuculuk
(Baba) alt boyutundan alınan puanlar incelendiğinde, Ġlahiyat fakültesinde
eğitim gören öğrencilerinAĢırı koruyuculuk (Baba) puanları, hukuk fakültesinde
ve Ġnsan ve toplum bilimleri fakültesinde eğitim gören öğrencilerin puanlarından
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek hesaplanmıĢtır.
- Katılımcıların Beck Depresyon Ölçeği puanalrına bakıldığında istatiksel olarak
anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). Ġnsan ve Toplum Bilimlerinde
eğitim gören öğrencilerin puanları diğer fakültelerde eğitim gören öğrencilerin
puanlarından anlamlı düzeyde düĢük bulunmuĢtur.
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- Katılımcıların ebeveynlerinin medeni durumuna göre koĢullu öz-değer,
algılamıĢ oldukları ebeveyn tutumları ve depresyon düzeylerine bakıldığında
fakülte değiĢkenin, koĢullu öz- değer alt boyutlarına bakıldığında;
-KoĢullu Öz- Değer Ölçeği alt boyutlarından olan Aile Desteği puanları
ebeveynleri birlikte olan öğrencilerde ebeveynleri boĢanmıĢ olan öğrencilere
göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olarak bulunmuĢtur (p<0,05).
- KAET/Ç Ölçeği alt boyutları olan Reddedicilik (Anne) ve Reddedicilik (Baba)
puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıĢtır(p>0,05).
BoĢanmıĢ ebeveynler sahip öğrencilerin Reddedicilik (Anne) ve Reddedicilik
(Baba) puanları istatiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek hesaplanmıĢtır.
- Katılımcıların Beck Depresyon ölçeği puanlarına bakıldığında istatiksel olarak
anlamlı düzeyde bir fark tespit edilmemiĢtir (p>0,05).
- AraĢtırma dahilinde katılımcıların KoĢullu Öz- Değer Ölçeği, KısaltılmıĢ
Algınan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu ve Beck Depresyon Ölçeği
puanları arasındaki korelasyona bakıldığında;
-KoĢullu Öz- Değer Ölçeği ve KısaltılmıĢ Algınan Ebeveyn Tutumları Ölçeği
Çocuk Formu alt boyutları olan Tanrı Sevgisi, Erdem, Aile Desteği, Duygusal
Sıcaklık (Anne) ve Duygusal Sıcaklık (Baba) puanları ile Beck Depresyon
Puanları arasında negatif yönlü ve istatiksel olarak anlamlı bir iliĢki
saptanmıĢtır. Katılımcıların Tanrı Sevgisi, Erdem, Aile Desteği, Duygusal
Sıcaklık (Anne) ve Duygusal Sıcaklık (Baba) puanları arttığında Beck
Depresyon Ölçeği puanlarının düĢtüğü saptanmıĢtır.
-KoĢullu Öz- Değer Ölçeği ve KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği
Çocuk

Formu

alt

boyutları

olan

Rekabet,

Reddedicilik

(Anne),

AĢırı

Koruyuculuk(Anne), AĢırı Koruyuculuk (Baba) ile Beck Depresyon puanları
arasında ve Onay Alma, Reddedicilik (Anne), Reddedicilik (Baba) puanları ile
Bek Depresyon Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde,
pozitif

korelasyon

görülmüĢtür.

Öğrencilerin

Rekabet,

Onay

Alma

ve

Reddedicilik (Anne), Reddecilik (Baba), AĢırı Koruyuculuk (Anne), AĢırı
Koruyuculuk(Baba) puanlarında artıĢ yaĢandığında Beck Depresyon Ölçeği
puanlarınında arttığı saptanmıĢtır.
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- AraĢtırma kapsamında öğrencilerin KODÖ alt boyutları olan Fiziksel Görünüm,
Tanrı Sevgisi, Rekabet, Erdem, Onay Alma ve Aile Desteği puanları ve
KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu alt boyutları olan
Duygusal Sıcaklık, AĢırı Koruyuculuk ve Reddecilik

puanlarının Beck

Depresyon Ölçeği puanlarının yordamasına iliĢkin oluĢturulan regresyon
modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıĢ ve söz konusu
tahmincilerin

Beck

Depresyon

Ölçeği

puanlarında

varyansın

%51‟inin

açıklayabildiği tespit edilmiĢtir.
- Öğrencilerin Rekabet, Reddecilik (Anne), AĢırı koruyuculuk (Baba) ve
Reddecilik (Baba)

puanlarının Beck Depresyon Ölçeği puanlarının istatistiksel

olarak anlamlı ve pozitif yönde, Aile Desteği

ve Duygusal Sıcaklık (Anne)

puanlarının ise istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde yordadığı saptanmıĢtır.
Bu sonuçlara göre araĢtırmaya katılan öğrencilerin Rekabet, Reddecilik (Anne),
AĢırı koruyuculuk (Baba) ve Reddecilik (Baba)

puanlarının artması Beck

Depresyon Ölçeği puanlarını artımakta, Aile Desteği
(Anne)

puanlarının

artması

ise

Beck

ve Duygusal Sıcaklık

Depresyon

Ölçeği

puanlarını

azaltmaktadır.
6.2.

Öneriler

AraĢtırmaya dahil edilen değiĢkenlerden koĢullu öz- değer‟in ve algılanan anne
baba tutumlarının depresyon dıĢında kaygı bozukluğu, sosyal fobi, yeme
bozukluğu gibi bozukluklarda etkili olduğu öne sürülmektedir. Ġleride yapılacak
araĢtırmalarda bu bozukluklar da incelemeye dahil edilebilir.
Bir diğer öneri ise çalıĢmanın sınırlılıkları içerisinde yer alan katılımcı profilidir.
Bu çalıĢma sadece üniverisite öğrencileri ile yürütülmüĢtür. Ġleriki çalıĢmalarda
araĢtırmaya öğrencilik aĢamasını tamalamıĢ iĢ hayatında aktif bireyler
eklenebilir. Farklı meslek grupları, çalıĢma saatleri gibi iĢ hayatına bağlı olarak
farklı değiĢkenler araĢtırmaya eklenebilir.
Çocuk yetiĢtirme tutumunun ve anne- baba tutumlarını algılayıĢın kültürlere
göre farklılaĢtığı litaratürde belirtilmiĢtir.Yapalıcak diğer araĢtırmalarda kültür
değiĢkeni de araĢtırmaya dahil edilebilir veya karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar
yapılabilir.
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AraĢtırmanın bulgularına dayanarak anne- baba tutumlarının bireyin psikolojik
durumu üzerindeki önemi belirtilmiĢtir. Bu bulgu litaratür ile de uyuĢma
göstermektedir. Bu sonuçtan yola çıkarak anne- baba eğitim programlarının
önemi ile ilgili bilginin artırılması ve ebeveynlerin doğum sürecinden önce bu
eğitimlere katılmasının öneminin aktarılması önerilebilir ve olumlu anne- babalık
tutumları geliĢtirmeleri desteklenebilir.
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EK 1- Bilgilendirme formu

ALGILANAN EBEVEYN TUTUMLARININ KOŞULLU-ÖZDERDEKİ ROLÜ
VE DEPRESYON İLE İLİŞKİSİ

ÇalıĢmanın amacı üniversite öğrencilerinde algılanan ebeveyn
tutumlarının koĢullu özdeğerdeki rolü ve depresyon ile iliĢkisinin incelenmesidir.
Bu çalıĢmada siz değerli katılımcılarımıza bir demografik bilgi formu ve
konuya iliĢkin ölçekler sunulmuĢtur. AraĢtımaya katılım gönüllülük esasına
dayanmaktadır.
Ölçeklerde verdiğiniz cevaplar ve kimliğiniz kesinlikle gizli tutulacaktır.
Eğer çalıĢma ile ilgili herhangi bir geri bildirimde bulunmak isterseniz araĢtırma
sahibi Psk. Tuğba AltıntaĢ ile iletiĢime geçmekten lütfen çekinmeyiniz(Mail
adresi: tugba.altintas@kisbu.edu.tr- Telefon: 0533 823 40 81.
Eğer bu çalıĢmaya katkıda bulunmak sizde belli düzeyde bir strese
sebep oldu ise ve bir uzman ile görüĢmek isterseniz üniversitemizin Psikolojik
DanıĢmanlık Rehberlik ve AraĢtırma Merkezine(PDRAM) baĢvurabilirsiniz.
AraĢtırmanın sonuçları ile ilgileniyorsanız, Haziran 2019 tarihinden
itibaren araĢtırmacı ile iletiĢime geçebilirsiniz.
Katılımınız için teĢekkür eder, saygılarımı sunarım.

PSK. TUĞBA ALTINTAġ
Psikoloji Anabilim Dalı
Klinik Psikoloji Master Programı
Yakın Doğu Üniversitesi,
LefkoĢa.
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EK 2- AydınlatılmıĢ onam formu

Bu çalıĢma, Yakın Doğu Üniversitesi Klinik Psikoloji Master Programı
kapsamında Psk. Tuğba AltıntaĢ tarafından yapılan bir çalıĢmadır.
Bu çalıĢmanın amacı üniversite öğrencilerinde algılanan ebeveyn
tutumlarının koĢullu öz-değerdeki rolü ve depresyon ile iliĢkisi incelenecektir.
Anket tamamen bilimsel amaçlarla düzenlenmiĢtir.

Anket formunda

kimlik bilgileriniz yer almayacaktır. Size ait bilgiler gizli tutulacaktır. ÇalıĢmadan
elde edilen veriler yalnızca istatistiki veri olarak bilime katkı amacıyla
kullanılacaktır. Katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Yanıtlarınızı içten ve
doğru olarak vermeniz araĢtırmanın seyri ve araĢtırma sonucunda geliĢtirilecek
fikirler için katkı sağlayacaktır.
Telefon numaranız anketörün denetlenmesi amacıyla istenmektedir.
Değerli yardımlarınız için çok teĢekkür ederim.
Psk. Tuğba AltıntaĢ

Yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve araĢtırmaya katılmayı kabul ettiğimi
onaylıyorum.

Ġsim:
Ġmza:
Telefon:
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EK 3- Demografik bilgi formu

Kişisel Bilgi Formu
Lütfen anket formunda verilen soruları size en uygun olanını seçerek cevaplayınız.
1. Yaşınız…
2. Cinsiyetiniz
a) Kız b) Erkek
3. Medeni Durumunuz
a) Bekar b) Evli c) Flört
4) Kiminle yaşıyorsunuz
a) Yalnız b) Aile ile birlikte c) Arkadaşlarla birlikte
5.Maddi gelir kaynağınız
a)Çalışıyor b)Çalışmıyor
6.Fakülteniz
a)İlahiyat Fakültesi b)Eğitim Fakültesi c)Hukuk Fakültesi d)İnsan ve Toplum Bilimleri
7.Ebeveynlerinizin medeni durumu
a)Evli b)Boşanmış
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Çekici göründüğümü
düşündüğümde, kendimi iyi
hissederim.

2

Kendime verdiğim değer
Allah sevgisine
dayanmaktadır.

3

4

5

Bir görev veya beceride
diğerlerinden
daha
iyi
performans
sergilediğimde
kendimi değerli hissederim.
Öz-saygım, bedenimin nasıl
göründüğü ile ilgili
düşüncelerimle ilişkili
değildir.
Ahlaki açıdan doğru
olmadığını bildiğim bir şeyi
yapmam, kendime saygımın
kaybolmasına yol açar.

1

2

3

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

4
1

2

3
4

1

2

3

4
1

2

3

4
1

2

3

1

2

3

8

Allah’ı sevmek kendimi
değerli hissetmemi sağlar.

1

2

3

9

Diğerleri
bana
saygı
göstermezse ben de kendime
saygı duyamam.

10 Kendine verdiğim değer, aile
üyelerimle olan ilişkilerimin
kalitesinden etkilenmez.

5

4

Aile üyelerimin beni
sevdiğini bilmem, kendimi iyi
hissetmemi sağlar.

7

Kesinlikle Katılıyorum

1

Katılıyorum

işareti koyunuz.

Bazen Katılıyorum

seçeneğin karşısına çarpı (X)

Kararsızım

değerlendirip sizin için en uygun

Bazen Katılmıyorum

okuduktan sonra kendinizi

Katılmıyorum

Lütfen aşağıdaki ifadeleri

Kesinlikle Katılmıyorum

EK 4- KoĢullu Öz- Değer Ölçeği (KODÖ)

4

4
4

1

2

3
4

1

2

3
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11 Ahlaki ilkelerime uygun
davrandığımda kendime
saygım artar.
12 Bir işte diğerlerinden iyi
olduğunu bilmem öz-saygımı
artırır.

4
1

2

3

1

2

3

1

2

3

14 Ahlaki ilkelere uygun bir
yaşam sürmeseydim, kendime
saygı duymazdım.

1

2

3

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6
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5
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6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

4

4

4
1

2

3

16 Aile üyelerimin benimle
gurur duyması kendime
verdiğim değeri arttırır.

1

2

3

17 Kendime duyduğum saygı,
yüzümün ne kadar çekici
göründüğünden etkilenir

1

2

3

4

4

18 Allah sevgim olmazsa
kendime olan saygımı
yitiririm.

1

2

3

19 Okulda başarılı olmak özsaygımı arttırır.

1

2

3

20 Diğerlerinden iyi olmam,
kendime saygı duymamı
sağlar.

1

2

3

21 Çekici görünmediğimi
düşünmem, öz-saygımı
yitirmeme yol açar.

6

4

13 Kendim ile ilgili olumlu ya da
olumsuz düşüncelerim,
okuldaki performansıma bağlı
değildir.

15 Diğer insanların benim
hakkındaki düşünceleriyle
ilgilenmem.

5

4

4
4

4
1

2

3

22 Akademik performansımın
yeterli olduğunu düşünmem,
kendimi iyi hissetmemi
sağlar.

1

2

3

23 Diğerlerinin benim
hakkındaki düşünceleri
kendime yönelik

1

2

3

4

4
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düşüncelerimi etkilemez.
24 Aile üyelerimin beni
sevmediğini hissettiğimde
kendime saygım azalır.

4
1

2

3

25 Kendime verdiğim değer,
başkalarıyla yarıştığımda
sergilediğim performansın
düzeyinden etkilenir.

1

2

3

26 Allah’ın beni sevdiğini
hissettiğimde öz-saygım artar.

1

2

3

27 Kendime gösterdiğim saygı
akademik performansımdan
etkilenir.

1

2

3

2

3

29 Ailemin bana gösterdiği özen
öz-saygım için önemlidir.

1

2

3

32 Kendime verdiğim değer
rekabete dayalı işlerde
gösterdiğim performanstan
etkilenir.

7

5

6

7

4

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

5

6

7

4

1

31 Allah’a itaat etmiyor
olduğumu düşündüğümde,
kendimi kötü hissederim.

6

4

28 Ahlakdışı bir şey yapsaydım
kendime olan saygımı
yitirirdim.

30 Öz-saygım, kendimi çekici
görüp görmediğime bağlı
değildir.

5

4

4
4

1

2

3
4

1

2

3
4

1

2

3

33 Akademik performansımın
yeterli olmadığında, kendimi
kötü hissederim.

1

2

3

35 Öz-saygım, başkalarının
benim hakkımdaki
düşüncelerine bağlıdır.

1

2

3

4

4
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EK 5- KısaltılmıĢ Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği/Çocuk
Formu(KAET/Ç)
EMBU-C
Aşağıda çocukluğunuz ile ilgili bazı ifadeler yer almaktadır.
Anketi doldurmadan önce aşağıdaki yönergeyi lütfen dikkatle okuyunuz:
1.

Anketi doldururken, anne ve babanızın size karşı olan davranışlarını nasıl
algıladığınızı hatırlamaya çalışmanız gerekmektedir. Anne ve babanızın
çocukken size karşı davranışlarını tam olarak hatırlamak bazen zor olsa da,
her
birimizin çocukluğumuzda anne ve babamızın kullandıkları prensiplere
ilişkin bazı
anılarımız vardır.

2.

Her bir soru için anne ve babanızın size karşı davranışlarına uygun seçeneği
yuvarlak içine alın. Her soruyu dikkatlice okuyun ve muhtemel cevaplardan
hangisinin sizin için uygun cevap olduğuna karar verin. Soruları anne ve
babanız için ayrı ayrı cevaplayın.

Örneğin;
Anne ve babam bana iyi davranırlardı.
Hayır, hiçbir

Evet, arada

Evet, sık

Evet, çoğu

zaman

sırada

sık

zaman

Baba

1

2

3

4

Anne

1

2

3

4

1. Anne ve babam, nedenini söylemeden bana kızarlardı ya da ters davranırlardı.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada Evet, sık sık
Baba
Anne

1
1

2
2

Evet, çoğu zaman
3
3

4
4

2. Anne ve babam beni överlerdi.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman

Baba
Anne

2
2

1
1

3
3

4
4

78

3. Anne ve babamın yaptıklarım konusunda daha az endişeli olmasını isterdim.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman

Baba
Anne

2
2

1
1

3
3

4
4

4. Anne ve babam, bana hak ettiğimden daha çok fiziksel ceza verirlerdi.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman

Baba
Anne

2
2

1
1

3
3

4
4

5. Eve geldiğimde, anne ve babama ne yaptığımın hesabını vermek zorundaydım.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman

Baba
Anne

2
2

1
1

3
3

4
4

6. Anne ve babam ergenliğimin uyarıcı, ilginç ve eğitici olması için çalışırlardı.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman

Baba
Anne

2
2

1
1

3
3

4
4

7. Anne ve babam, beni başkalarının önünde eleştirirlerdi.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman

Baba
Anne

2
2

1
1

3
3

4
4

8. Anne ve babam, bana bir şey olur korkusuyla başka çocukların yapmasına izin
verilen şeyleri yapmamı yasaklarlardı.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada
Baba
1
Anne
1

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman
2
3
2
3

4
4

9. Anne ve babam, her şeyde en iyi olmam için beni teşvik ederlerdi.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman

Baba
Anne

2
2

1
1

3
3

4
4
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10. Anne ve babam davranışları ile, örneğin üzgün görünerek, onlara kötü davrandığım
için kendimi suçlu hissetmeme neden olurlardı.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman

Baba
Anne

2
2

1
1

3
3

4
4

11. Anne ve babamın bana bir şey olacağına ilişkin endişeleri abartılıydı.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman

Baba
1
2
3
4
Anne
1
2
3
4
12. Benim için bir şeyler kötü gittiğinde, anne ve babamın beni rahatlatmaya ve
yüreklendirmeye çalıştığını hissederdim.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman

Baba
Anne

2
2

1
1

3
3

4
4

13. Bana ailenin 'yüz karası' ya da 'günah keçisi' gibi davranılırdı.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman

Baba
Anne

2
2

1
1

3
3

4
4

14. Anne ve babam, sözleri ve hareketleriyle beni sevdiklerini gösterirlerdi.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman

Baba
Anne

2
2

1
1

3
3

4
4

15. Anne ve babamın, erkek ya da kız kardeşimi(lerimi) beni sevdiklerinden daha çok
sevdiklerini hissederdim.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman

Baba
Anne

2
2

1
1

3
3

4
4

16. Anne ve babam, kendimden utanmama neden olurlardı.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman

Baba
Anne

2
2

1
1

3
3

4
4
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17. Anne ve babam, pek fazla umursamadan, istediğim yere gitmeme izin verirlerdi.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman

Baba
Anne

2
2

1
1

3
3

4
4

18. Anne ve babamın, yaptığım her şeye karıştıklarını hissederdim.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada
Baba
1
Anne
1

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman
2
3
2
3

4
4

19. Anne ve babamla aramda sıcaklık ve sevecenlik olduğunu hissederdim.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada
Baba
1
Anne
1

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman
2
3
2
3

4
4

20. Anne ve babam, yapabileceklerim ve yapamayacaklarımla ilgili kesin sınırlar koyar
ve bunlara titizlikle uyarlardı.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada
Baba
1
Anne
1

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman
2
3
2
3

4
4

21. Anne ve babam, küçük kabahatlarım için bile beni cezalandırırlardı.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada
Baba
1
Anne
1

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman
2
3
2
3

4
4

22. Anne ve babam, nasıl giyinmem ve görünmem gerektiği konusunda karar vermek
isterlerdi.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada
Baba
1
Anne
1

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman
2
3
2
3

4
4

23. Yaptığım bir şeyde başarılı olduğumda, anne ve babamın benimle gurur
duyduklarını hissederdim.
Hayır, hiçbir zaman Evet, arada sırada
Baba
1
Anne
1

Evet, sık sık Evet, çoğu zaman
2
3
2
3

4
4
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EK 6- BECK DEPRESYON ÖLÇEĞĠ (BDÖ)
Aşağıda, kişilerin ruh durumlarını ifade ederken kullandıkları bazı cümleler
verilmiştir. Her madde bir çeşit ruh durumunu anlatmaktadır. Her maddede o
ruh durumunun derecesini belirleyen 4 seçenek vardır. Lütfen bu seçenekleri
dikkatle okuyunuz. Son bir hafta içindeki (şu an dahil) kendi ruh durumunuzu
göz önünde bulundurarak, size en uygun olan ifadeyi bulunuz. Daha sonra, o
maddenin yanındaki harfin üzerine (X) işareti koyunuz.
1)

a. Kendimi üzgün hissetmiyorum
b. Kendimi üzgün hissediyorum
c. Her zaman için üzgünüm ve kendimi bu duygudan kurtaramıyorum
d. Öylesine üzgün ve mutsuzum ki dayanamıyorum

2)

a. Gelecekten umutsuz değilim
b. Gelecek konusunda umutsuzum
c. Gelecekten beklediğim hiç bir şey yok
d. Benim için bir gelecek olmadığı gibi bu durum değişmeyecek

3)

a. Kendimi başarısız görmüyorum
b. Herkesten daha fazla başarısızlıklarım oldu sayılır
c. Geriye dönüp baktığımda, pek çok başarısızlıklarımın olduğunu görüyorum
d. Kendimi bir insan olarak tümüyle başarısız görüyorum

4)

a. Her şeyden eskisi kadar doyum (zevk) alabiliyorum
b. Her şeyden eskisi kadar doyum alamıyorum
c. Artık hiçbir şeyden gerçek bir doyum alamıyorum
d. Bana doyum veren hiçbir şey yok. Her şey çok sıkıcı

5)

a. Kendimi suçlu hissetmiyorum
b. Arada bir kendimi suçlu hissettiğim oluyor
c. Kendimi çoğunlukla suçlu hissediyorum
d. Kendimi her an için suçlu hissediyorum

6)

a. Cezalandırılıyormuşum gibi duygular içinde değilim
b. Sanki bazı şeyler için cezalandırılabilirmişim gibi duygular içindeyim
c. Cezalandırılacakmışım gibi duygular yaşıyorum
d. Bazı şeyler için cezalandırılıyorum

7)

a. Kendimi hayal kırıklığına uğratmadım
b. Kendimi hayal kırıklığına uğrattım
c. Kendimden hiç hoşlanmıyorum
d. Kendimden nefret ediyorum

8)

a. Kendimi diğer insanlardan daha kötü durumda görmüyorum
b. Kendimi zayıflıklarım ve hatalarım için eleştiriyorum
c. Kendimi hatalarım için her zaman suçluyorum
d. Her kötü olayda kendimi suçluyorum
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9)

a. Kendimi öldürmek gibi düşüncelerim yok
b. Bazen kendimi öldürmeyi düşünüyorum ama böyle bir şey yapamam
c. Kendimi öldürebilmeyi çok isterdim
d. Eğer bir fırsatını bulursam kendimi öldürürüm

10)

a. Herkesten daha fazla ağladığımı sanmıyorum
b. Eskisine göre şimdilerde daha çok ağlıyorum
c. Şimdilerde her an ağlıyorum
d. Eskiden ağlayabilirdim. Şimdilerde istesem de ağlayamıyorum

11)

a. Eskisine göre daha sinirli veya tedirgin sayılmam
b. Her zamankinden biraz daha fazla tedirginim
c. Çoğu zaman sinirli ve tedirginim
d. Şimdilerde her an için tedirgin ve sinirliyim

12)

a. Diğer insanlara karşı ilgimi kaybetmedim
b. Eskisine göre insanlarla daha az ilgiliyim
c. Diğer insanlara karşı ilgimin çoğunu kaybettim
d. Diğer insanlara karşı hiç ilgim kalmadı

13)

a. Eskisi gibi rahat ve kolay kararlar verebiliyorum
b. Eskisine kıyasla şimdilerde karar vermeyi daha çok erteliyorum
c. Eskisine göre karar vermekte oldukça güçlük çekiyorum
d. Artık hiç karar veremiyorum

14)

a. Eskisinden daha kötü bir dış görünüşüm olduğunu sanmıyorum
b. Sanki yaşlanmış ve çekiciliğimi kaybetmişim gibi düşünüyor ve üzülüyorum
c. Dış görünüşümde artık değiştirilmesi mümkün olmayan ve beni çirkinleştiren
değişiklikler olduğunu hissediyorum
d. Çok çirkin olduğumu düşünüyorum

15)

a. Eskisi kadar iyi çalışabiliyorum
b. Bir işe başlayabilmek için eskisine göre daha çok çaba harcıyorum
c. Ne olursa olsun, yapabilmek için kendimi çok zorluyorum
d. Artık hiç çalışamıyorum

16)

a. Eskisi kadar kolay ve rahat uyuyabiliyorum
b. Şimdilerde eskisi kadar kolay ve rahat uyuyamıyorum
c. Eskisine göre bir veya iki saat erken uyanıyor, tekrar uyumakta güçlük çekiyorum
d. Eskisine göre çok erken uyanıyor ve tekrar uyuyamıyorum

17)

a. Eskisine göre daha çabuk yorulduğumu sanmıyorum
b. Eskisinden daha çabuk ve kolay yoruluyorum
c. Şimdilerde neredeyse her şeyden, kolayca ve çabuk yoruluyorum
d. Artık hiçbir şey yapamayacak kadar yorgunum

18)

a. İştahım eskisinden pek farklı değil
b. İştahım eskisi kadar iyi değil
c. Şimdilerde iştahım epey kötü
d. Artık hiç iştahım yok
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19)
b.
c.
d.

a. Son zamanlarda pek fazla kilo kaybettiğimi/aldığımı sanmıyorum
Son zamanlarda istemediğim halde iki buçuk kilodan fazla kaybettim/aldım
Son zamanlarda beş kilodan fazla kaybettim/aldım
Son zamanlarda yedi buçuk kilodan fazla kaybettim/aldım

20) a. Sağlığım beni pek endişelendirmiyor
b. Son zamanlarda ağrı, sızı, mide bozukluğu, kabızlık gibi sıkıntılarım var
c. Ağrı sızı gibi bu sıkıntılarım beni çok endişelendiriyor
d. Bu tür sıkıntılar beni öylesine endişelendiriyor ki başka bir şey
düşünemiyorum
21)
b.
c.
d.

a. Son zamanlarda cinsel yaşantımda dikkatimi çeken bir şey yok
Eskisine göre cinsel konularla daha az ilgileniyorum
Şimdilerde cinsellikle pek ilgili değilim
Artık cinsellikle hiç bir ilgim kalmadı
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EK 7- Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinden Alınan Ġzin Belgesi
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EK 8- ÖLÇEK ĠZĠN BELGELERĠ(KODÖ- KAET/Ç- BDÖ)
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