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ÖZ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE OLUMSUZ
DEĞERLENDİRİLME KORKUSU VE RİSK FAKTÖRLERİ
Bu

araştırmanın

temel

amacı,

üniversite

öğrencilerinde

olumsuz

değerlendirilme korkusunun incelenmesi ve risk faktörlerinin belirlenmesidir.
Ayrıca, araştırmanın temel amacı kapsamında, olumsuz değerlendirilme
korkusu

ile

araştırmada

kullanılan

demografik

değişkenlerin

ilişkisi

araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji
Bölümünde

öğrenim

gören

306

öğrenci

oluşturmaktadır.

Araştırma

kapsamında öğrencilere Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği, Benlik
Saygısı Ölçeği ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeklerinin yer aldığı bir anket
formu uygulanmıştır. Araştırma kapsamında uygulanan anketten elde edilen
veriler SPSS 20.00 programında analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre
katılımcıların olumsuz değerlendirilme korkusu karşılaştırıldığında cinsiyet ve
sınıf değişkenlerine göre fark bulunmazken, anne veya baba eğitim düzeyi
yüksek olan öğrencilerin olumsuz değerlendirilme korkusu daha düşük
bulunmuştur. Çalışmada olumsuz değerlendirilme korkusu yaş ile ilişkili
bulunmazken, not ortalaması ve gelir düzeyiyle ters yönde, kardeş sayısıyla
doğru yönde ilişkili bulunmuştur. Anne-babanın ilgi boyutunun, benlik
saygısının, not ortalaması ve gelir düzeyinin artması olumsuz değerlendirilme
korkusunda azalma, hem anne hem babada kontrol boyutunun artması ise
olumsuz değerlendirilme korkusunda yükselme ile ilişkili bulunmuştur. Sonuç
olarak, düşük benlik saygısı, baskıcı ebeveyn tutumu, düşük ebeveyn eğitim
düzeyi,

düşük

not

ortalaması

ve

düşük

gelir

düzeyinin

olumsuz

değerlendirilme korkusunun risk faktörleri olduğu belirlenmiştir. Olumsuz
değerlendirilme korkusuyla ilgili çalışma yapan psikologlara çalışmalarında
bu risk faktörlerini dikkate alarak hareket etmeleri önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Olumsuz değerlendirilme korkusu, benlik saygısı,
ebeveyn tutumları

v

ABSTRACT
THE FEAR OF NEGATIVE EVALUATION N UNIVERSITY
STUDENTS AND RISK FACTORS
The main purpose of this research is to examine the fear of negative
evaluation among university students and to determine risk factors. In
addition, within the scope of the main purpose of the research, the
relationship between the fear of negative evaluation and the demographic
variables used in the research was investigated. The sample of the study
consists of 306 students studying in the Department of Psychology of Near
East University. Within the scope of the research, a questionnaire including
the Fear of Negative Rating Scale, Self-Esteem Scale and Child Rearing
Attitudes Scale was applied to the students. The data obtained from the
questionnaire applied within the scope of the research were analyzed in
SPSS 20.00 program. According to findings of the research, it was found that
the fear of negative evaluation does not differ significantly according to
gender and class but the fear of negative evaluation of students with high
maternal education level was significantly lower than the fear of negative
evaluation of students whose maternal education level was low. It was
determined that the fear of negative evaluation was positively correlated with
the number of siblings, and the family had a negative relationship with
monthly average income and GPA. In addition, no significant relationship was
found between fear of negative evaluation and age. It was determined that
there was a negative relationship between fear of negative evaluation and
self-esteem. It was determined that there was a negative relationship
between the fear of being evaluated negatively and the mother acceptanceinterest and father acceptance-interest, and between the mother controlcontrol and father-control control. In conclusion, low self-esteem, oppressive
parental attitude, low parental education level, low grade point average and
low income level were determined risk factors of fear of negative evaluation.
Psychologists working on fear of negative evaluation may be advised to act
in consideration of these risk factors in their studies.

Keywords: Fear of negative evaluation, self-esteem, parental attitudes
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1. BÖLÜM
GİRİŞ
Bu ǀbölümde, ǀaraştırmanın ǀproblem ǀdurumu, ǀamacı, ǀönemi, ǀvarsayımları ve
sınırlılıkları ǀyer ǀalmaktadır.

1.1 Problem Durumu
ICD-11’de sosyal kaygı bozukluklarının altında yer alan ve sosyal fobinin en
önemli belirtilerinden olduğu ifade edilen ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme korkusu
“başkalarının

ǀdeğerlendirmelerinden

ǀendişe

ǀduymak,

olumsuz

değerlendirmeler ǀkarşısında ǀsıkıntıya ǀdüşmek ve ǀbaşkaları ǀtarafından
olumsuz

ǀolarak

ǀdeğerlendirileceği

ǀbeklentisi

ǀiçinde

ǀolmak”

şeklinde

tanımlanmaktadır (WHO, 2019).
DSM 5’te ise olumsuz değerlendirilme korkusunun, sosyal fobinin en önemli
bileşeni olduğu ve sosyal fobik bireyin sürekli olarak ǀbaşkaları ǀtarafından kötü
ve düşmanca ǀeleştirileceğine ǀdair ǀaşırı ve ǀsürekli ǀbir ǀendişe ǀduyduğu ifade
edilmiştir. Buna ek olarak, olumsuz değerlendirilme ǀkorkusu ǀyaşayan bireyin
sosyal ǀperformans ǀgerektiren ǀdurumlarda, ǀdiğer ǀinsanların ǀkendisinden çok
yüksek ǀperformans ǀbeklentisi ǀiçinde ǀolduklarını ǀdüşündüğünü, ǀyeteneği ve
performansı ǀkonusunda ǀşüpheye ǀdüştüğünü ve ǀhata ǀyaptığı takdirde
dışlanacağı ǀşeklinde ǀkoşullu ǀinançlar geliştirdiği belirtilmektedir (APA, 2013).
Yılardır ǀpsikoloji ǀliteratüründe ǀönemli ǀbir ǀyere ǀsahip ǀolan olumsuz
değerlendirilme korkusunun en çok görüldüğü alanlardan biri de okul
ortamlarıdır. Öğrencilerin okul ortamında yaşadığı olumsuz değerlendirilme
korkusu, onları birçok açıdan olumsuz etkilemektedir. ǀBu ǀyüzden, öğrencilerin
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yaşadıkları ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusunun risk faktörlerinin belirlenmesi
önem

taşımaktadır.

Bu

anlamda,

alanyazın

incelendiğinde,

bu

risk

faktörlerinden birinin benlik saygısı olabileceği düşünülmektedir.
Maslow, kendini gerçekleştirmiş ve psikolojik açıdan sağlıklı bir birey
olunabilmesi için hiyerarşik bir düzen içerisinde ihtiyaçların karşılanması
gerektiğini belirtir. Bu düzenin dördüncü sırasında saygı görme, değer ve başarı
ihtiyacı bulunmaktadır. Bireyin kendisini gerçekleştirebilmesinin ve sağlıklı bir
birey olabilmesinin ön koşullarından birisi de benlik saygısıdır (Schultz ve
Schultz, 2007).
Benlik saygısı yüksek olan bireyler kendilerine güvenirler ve başkaları
tarafından eleştirlmekten de korku duymazlar. Fakat benlik saygısı düşük olan
bireyler

özgüven

konusunda

problem

yaşar

ve

başkaları

tarafından

değerlendirilmeyi çoğu zaman istemezler. Bu isteksizliklerinin sebebi olarak,
yaptıkları

işte

başarısızlıklarının

başarılı

olamayacaklarına

ardından

başkaları

dair

endişe

tarafından

duymaları

olumsuz

ve

olarak

değerlendirlmekten korkmaları öne sürülebilir. Bu yüzden, düşük benlik
saygısının olumsuz değerlendirilme korkusunun risk faktörlerinden olabileceği
düşünülmektedir. Olumsuz değerlendirilme korkusunun risk faktörlerinden
olabileceği düşünülen bir başka değişken ise ebeveyn tutumudur.
Kişilik ǀgelişimi, ǀpsikososyal ǀgelişim ǀgibi ǀçocuğun ǀyetişmesi ǀve insanın
gelişmesi ǀüzerine ǀne kadar ǀfarklı ǀyaklaşım ǀolursa ǀolsun ǀhepsinin ortak
noktası; ǀçocuğun ǀyaşamında ǀhayatının ǀilk ǀyıllarının ǀoldukça ǀetkili olduğudur.
Yaşamın ǀilk ǀyıllarının ǀkişiliğin ǀtemeli ǀolduğu ǀperspektifinden düşünüldüğünde
ebeveyn-çocuk ǀilişkisinin ǀne ǀderece ǀkritik ǀolduğu ǀgörülür. ǀYaşamın ilk yılları
kişiliğin ǀtemelidir ǀve ǀkişi ǀyaşamının ǀilk ǀyıllarını ǀebeveynleriyle ǀgeçirir. O halde
ebeveyn-çocuk ǀilişkisi ǀkişinin ǀkarakterinin ǀtemelini ǀteşkil ǀeder (Öngider, 2013).
Bu ǀaşamada ǀebeveynin ǀçocukla ǀolan ǀilişkisinde ǀgeliştireceği ǀtutum çok
önemlidir. Çocuğun gelişiminde ve karakterinden belirleyici rol oynayan
ebeveyn tutumları, benzer şekilde, çocukta ortaya çıkan ve yetişkinlikte de
görülecek olan olumsuz değerlendirilme korkusunun düzeyini de etkileyecektir.

3

Bu yüzden, bu araştırma kapsamında ebeveyn tutumları da olumsuz
değerlendirilme korkusunun risk faktörlerinden biri olarak belirlenmiştir.
Yapılan araştırmalar sonucunda, olumsuz değerlendirme korkusunun akademik
başarıyı da olumsuz yönde etkilediği ortaya konmuştur (Alkan, 2015; Uzun ve
Bökeoğlu, 2019). Bu anlamda, öğrencilerin okul ortamındaki öğrenmelerinin
artması için olumsuz değerlendirilme korkularının azaltılması gerekmektedir.
Bunun içinde, ilk olarak, öğrencilerde olumsuz değerlendirilme korkusunun ne
kadar yaygın olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Yaygınlığın tespiti
yapıldıktan sonra ise risk faktörlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu yüzden bu
araştırmanın problemini, üniversite öğrencilerinde olumsuz değerlendirilme
korkusu yaygınlığının ve risk faktörlerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.
1.2 Araştırmanın Amacı
Bu

ǀaraştırmanın

ǀtemel

amacının,

üniversite

öğrencilerinde

olumsuz

değerlendirilme korkusunun incelenmesi ǀve risk faktörlerinin belirlenmesi
olduğu ifade edilebilir. Bu temel ǀamaç ǀdoğrultusunda aşağıda ǀsorulara yanıt
aranmıştır.
1. Olumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusu ǀcinsiyete ǀgöre anlamlı fark göstermekte
midir?
2. Olumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusu ǀsınıfa ǀgöre ǀanlamlı ǀfark göstermekte
midir?
3. Olumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusu ǀanne ǀeğitim ǀdüzeyine ǀgöre ǀanlamlı fark
göstermekte midir?
4. Olumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusu ǀbaba ǀeğitim ǀdüzeyine ǀgöre ǀanlamlı fark
göstermekte midir?
5. Olumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusu, ǀbenlik ǀsaygısı ǀve ÇYTÖ’nün ǀalt ölçekleri
ile yaş, aylık ortalama gelir, kardeş sayısı ve not ortalaması ǀarasında ǀanlamlı
bir ǀilişki ǀvar ǀmıdır?
6. Olumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusu, ǀbenlik ǀsaygısı ve ÇYTÖ’nün alt ölçekleri
arasında ǀanlamlı ǀbir ǀilişki ǀvar ǀmıdır?
7. Benlik saygısı ve ÇYTÖ’nün alt ölçekleriyle oluşturulan model olumsuz
değerlendirilme korkusunu anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır?
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8. Benlik saygısı, ÇYTÖ’nün alt ölçekleri, ǀanne ǀeğitim ǀdüzeyi, ǀbaba eğitim
düzeyi, ǀyaş, ǀaile ortalama aylık gelir, ǀkardeş ǀsayısı ǀve ǀnot ortalamasıyla
oluşturulan ǀmodel ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusunu ǀanlamlı ǀbir şekilde
yordamakta ǀmıdır?
1.3 Araştırmanın Önemi
Üniversiteler verdikleri eğitimle öğrencilere öğrenim gördükleri alanda akademik
yetkinlik kazandırmayı hedeflerken, üniversite ortamı da öğrencileri sosyal
olarak geliştirmeyi hedeflemektedir. Üniversite öğrenimi gören her öğrencinin bu
hedeflere aynı oranda eriştiğini söylemek zordur. Bu da öğrencilerin kişisel
özelliklerinden

kaynaklanabilmektedir.

Bu özelliklerden

biri de olumsuz

değerlendirilme korkusudur. Yüksek düzeyde olumsuz değerlendirilme korkusu
yaşayan

öğrenciler

olumsuz

değerlendirilebilecekleri

korkusuyla

anlayamadıkları konuları öğretim görevlilerine veya arkadaşlarına sormaktan
çekinebilirler. Buna ek olarak, yüksek düzeyde olumsuz değerlendirilme korkusu
yaşayan

öğrenciler

sosyal

yönlerini

geliştirecek

üniversite

etkinliklerine

katılmaya isteksiz davranabilirler. Bu gibi durumlar olumsuz değerlendirilme
korkusu yaşayan öğrencilerin üniversite öğrenimlerinin bazı yönlerinden
faydalanamayacağını göstermektedir. Üniversite öğrenimi gören öğrencilerin,
üniversitelerin hedefleri doğrultusunda yeterli akademik yetkinliğe erişmesi ve
sosyal yönü gelişmiş bireyler olarak yetişmesi için olumsuz değerlendirilme
korkusu ile ilgili önlemler alınmalıdır. Bunun gerçekleştirilmesi için ilk yapılması
gereken

ise

olumsuz

değerlendirilme

korkusunun

risk

faktörlerinin

belirlenmesidir. Bu araştırma bu amaca hizmet edecek olması yöneyle önem
taşımaktadır.
1.4 Sınırlılıklar


Bu araştırma, ǀYakın ǀDoğu ǀÜniversitesi’nde ǀöğrenim gören lisans
öğrencileriyle ǀsınırlıdır.



Bu ǀaraştırma, çalışmada kullanılan, ǀOlumsuz ǀDeğerlendirilme Korkusu
Ölçeği, ǀBenlik ǀSaygısı ǀÖlçeği ve ǀÇocuk ǀYetiştirme ǀTutumları ǀÖlçeği ile
sınırlıdır.
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2. BÖLÜM
KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
2.1 Olumsuz Değerlendirilme Korkusu
Olumsuz değerlendirilme korkusu ve sosyal fobinin yakından ilişkili olması,
olumsuz değerlendirilme korkusunu anlayabilmek için öncelikle sosyal fobinin
açıklanmasını gerektirir.

2.1.1 Sosyal Fobi
Pierre Janet ilk kez 1909 yılında, piyano çalma, konuşma durumlarında
kendilerini etrafındakilerin gözlemlemesinden endişelenen bireyleri nitelemek
amacıyla sosyal fobi terimini kullanmıştır. (Akt: Alkan, 2015). Öncesinde bu
tanım Janet tarafından kullanılsa da, Marx 1969 yılında sosyal fobiyi bu
tanımdan farklı bir hastalık olarak incelemiştir. Marx’ın araştırmalarında sonra,
sosyal fobi DSM 3’te 1980 yılında ilk yer aldığında “başkaları tarafından
değerlendirileceği ǀbir ǀveya ǀbirden ǀfazla ǀdurumdan, ǀsürekli ǀve ǀgerçeğe uygun
olmayan ǀǀkorku ǀǀduyma, ǀbu ǀdurumdan ǀkaçınma, ǀutanç ǀduyacağı ǀveya gülünç
duruma

ǀdüşeceği

ǀşekilde

ǀdavranabileceğinden

ǀkorkma”

şeklinde

tanımlanmıştır. Zaman içinde ǀbu ǀtanım değişse de, DSM-3-R ve DSM-4’de
aynı kalmıştır. Temel sınıflandırma sistemlerinden olan DSM-5 ve ICD,
günümüzde sosyal fobiyi “kaygı bozuklukları” altında inceler. (Heimberg ǀve diğ.,
2014).
Sosyal fobiyi tanımlayan ǀbirçok ǀkuram bulunmasına ǀrağmen, ǀbunları üç
temel başlıkta sınıflandırabiliriz. Bunlar psikanalitik, davranışçı ve bilişsel
kuramlardır.
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2.1.1.1 Psikanalitik Kurama Göre Sosyal Fobi
Psikanalitik kuram, ǀsosyal ǀfobi hastalığının sebebini kişinin kendi istek ve
arzularını karşılayamayacağına dair şüphesi olarak açıklar (Öztürk, 2014).
Psikanalitik kuram, sosyal fobiyi üç ana sebepte toplar. Bunların ilki bireyin
yaşadığı utanç deneyimleridir. Sosyal fobik kişiliğe sahip olan birey farkına
varmadan etrafındaki insanların onayını alma ve onların dikkatini çekme ihtiyacı
içerisindedir. Eğer bu birey kendini ihtiyacını karşılayabileceği bir ortamda
hissetmez ise daima bir aşağılanma ve utanç duygusu hisseder. Bu utanç
duygusu kendisini rahatsız ettiğinden, onaylanmama riski olan ortamlardan
kaçınır.

Psikanalitik kuram, ikinci olarak, suçlu hissetmeyi sosyal fobinin

sebeplerinden biri olarak görür. Sosyal fobisi olan kişi etrafındaki bireylerle
kusursuz ve yoğun karşılıklı bir iletişime sahip olmak ister. Eğer bu ilişki
gerçekleşmezse sosyal fobik birey kendini sorumlu tutar, yeterli olmadığına
inanır ve çevresiyle iletişimi tam olarak keser. Üçüncü olarak gösterilen neden
ayrılma endişesidir. Bu fobiye sahip kişi hayatındaki yeni insanların kendisini şu
anki çevresinden uzaklaştıracağından şüphe eder. Bireyin bu düşüncesinin ana
kaynağı çocukken ebeveynlerinin başka insanlarla zaman geçirme ve karşılıklı
ilişki kurmayla ilgili kısıtlayıcı davranışlarıdır. Bu sebepten ötürü, sosyal fobisi
olan

kişi

çevresine

yeni

insanların

katılmasının

yakınlarını

ondan

uzaklaştıracağı endişesine sürüklenir (Alkan, 2015).
Savunma-emniyet modeli ismini alan model, Gilbert ve Trover tarafından
psikanalitik kuramı temel alınarak geliştirilmiştir. Model, sosyal fobi oluşumunun
asıl sebebinin savunma emniyet sistemindeki istikrarsızlık olduğunu öne sürer.
Sistemdeki savunma kısmı dışarıdan gelen tehlikelerle ilgili bireyi uyarmayı
görevini üstlenir. Sistemin emniyet kısmı ise, dış etkenlerden herhangi bir tehdit
olmadığını bireye göstererek bireyi güvende hissettirir. Sosyal fobiye sahip
birey, sistemin savunma kısmının daha ağır basması sonucu kendini tehlike
içerisinde hisseder. Tehlike içerisinde olduğunu hisseden birey etrafındaki
insanlarla iletişimini azaltır, onları kendisinin düşmanıymış gibi görerek bu
insanlarla bir rekabet içerisinde olduğunu düşünür. Sosyal fobik hastalarda,
bireyin

çocukluk

döneminde

ebeveynleriyle

yaşadığı

karşılıklı

iletişim

bozuklukları, sistemin savunma tarafının daha ağır basmasının sebebi olarak
gösterilmektedir. Anne ve babaların etraftaki kimselerle ilgilili olumsuz
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düşüncelerini çocuklarına aktarmaları, sınırlayıcı ve aşırı tutucu hareketleri,
savunma kısmındaki etkinliğin artmasına neden olabilir (Kılıç, 2019).
2.1.1.2 Davranışçı Kurama Göre Sosyal Fobi
Davranışçı kuram, sosyal fobinin ǀsosyal uyarılma ǀaracılığıyla ǀkoşullanma
sonucu oluştuğunu savunur. Klasik koşullanma ve doğrudan koşullanma,
koşullanma olayının gerçekleşmesini sağlayan iki farklı yoldur (Küçük, 2019).
Klasik koşullanma, bireyin korktuğu ve korkmadığı iki uyarıcı etkenden oluşur.
Birey ilk olarak korkmadığı birinci uyarıcıyı sonrasında ise korktuğu ikinci
uyarıcıya tabi tutulur. Bir süre sonra ise bu birey, hemen ardından korkutucu
uyarıcının geleceği korkusuyla ilk uyarıcıdan da korkmaya başlar. İşlemin
devamı sağlandığında, bir süre sonra kişiyi korkutmak ikinci uyarıcıya gerek
duyulmaz ve uyarıcılardan ilkinin olması bireyin korkması için yeterli olur.
Koşullanma süreci sonunda sosyal fobi kazanan birey, sürekli olarak gerçekten
korku yaratan uyarıcı olmadan sonradan korktuğu uyarıcıyı alırsa sönme
olayının gerçekleşmesi ve sonrasında sosyal fobinin sona ermesi mümkündür.
(Setiawan, Agustiani, Kendhawati, 2018). Aşırı sıcak bir ortamda yaşamakta
olan ve terleme sorunu ile karşılaşan sosyal fobik bireyi örnek alacak olursak,
eğer bahsettiğimiz birey insanların kendisine özellikle güneşli ve çok sıcak
günlerde yaklaşmak istemediklerini düşünüyor ise birinci uyaran güneş, ikinci
uyaran ise terleme eylemi gibi düşünülebilir. Örnekteki birey bundan sonra
soğuk bir ülkede yaşasa bile havanın güneşli olduğu günlerde terleyeceğini, bu
yüzden de insanların kendisinden uzaklaşmak isteyeceğini düşünmeye devam
eder. İlerleyen süreçte bu birey havanın güneşli olduğu sıralarda terleme sorunu
yaşamadığını fark edince sönme olayı gerçekleşebilir, böylece sahip olduğu
sosyal fobiden kurtulur. Böyle bir örnekte klasik koşullanmanın uzun vadeli
sosyal fobi hastalarına açıklama getirmekte yetersizliği görülebilir. Klasik
koşullanmanın yetersiz kaldığı bu gibi durumlara ise doğrudan koşullanma ile
açıklama sağlanır. Doğrudan koşullanma, bireyin yaşadığı travmatik bir olayı
(ör: sınıfta bütün arkadaşları tarafından alay unsuru haline gelmek) genellemesi
ile meydana gelir. Davranışın veya hareketin sonucu, doğrudan koşullanma
bağlamında oluşmakta olan eylemin tekrara düşme ihtimalini etkileyen
etkenlerden en önemlisidir. Gerçekleştirilen eylem olumlu tepki görürse eylemin
tekrarlanma

ihtimali oldukça

yüksektir. Örnek

olarak,

ders

esnasında
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anlayamadığı yeri soran öğrenci eğer öğretmeninden kaba bir davranış görürse,
başka bir konuyu anlayamasa

bile soru sormaktan çekinecektir. Öğrenci,

öğretmenin kendisine karşı tutumundan ötürü kaçınma eylemini sürekli olarak
gerçekleştirmeye devam edecek ve sonradan öğrenilen bu durumu davranış
olarak kazanacaktır. Buna benzer olayları sürekli yaşayan bir kişi ise sosyal
fobiye daha yatkın olacaktır. Davranışçı kuram, sosyal fobinin doğrudan ve
klasik koşullanmanın yanı sıra, gözlem ve bilgi aktarımı sebebiyle de
oluşabileceğini savunur. Örnek olarak, bilmediği yeni bir şehre taşınmayı
düşünen birey, taşınacağı şehirde yabancı kişilere yönelik ayrımcılık yapıldığını
öğrenir ise, yeni insanlarla tanışmaktan ve onlarla iletişim kurmaktan kaçınmak
isteyebilir. Birey bu olayı bilgi aktarımıyla öğrenebileceği gibi başka bir bireyi
gözlemleyerek de öğrenebilir. Elde edilen bilgiler ışığında kazanılan kaçınma
eyleminin sonradan öğrenilen bir davranışa dönüşüp dönüşmeyeceği, bireyin
sosyallik durumuyla doğrudan ilişkilidir. Eğer bu kişi sosyal ise, taşınacağı
ortamda yeni tanıyacağı kişilerin arasına karışarak, aslında şehrin insanlarının
yabancı kişilere karşı ayrımcı olmadıklarını öğrenecek ve edinilen kaçınma
davranışını bırakacaktır. Tam tersi birey sosyal değil ise, hayatına yeni insanlar
almaktan kaçınarak sonradan edindiği bu eylemi, öğrenilmiş bir davranış haline
getirecek ve sonrasında sosyal fobik olmasına yol açacaktır (Alkan, 2015).
2.1.1.3 Bilişsel Kurama Göre Sosyal Fobi
Bilişsel

ǀkuram,

ǀsosyal

fobinin

açıklanmasında

kullanılan

ǀkuramlardan

üçüncüsüdür. Kişinin başkaları tarafından pozitif değerlendirilme arzusu, kendi
içerisinde bunun yaşanmayacağına yönelik inanca sahip olmayla çatışarak
sosyal fobiyi oluşturur, bu açıklama kuramın temelidir (Karatzias ve ark., 2016).
Her durumda

etrafını dikkatle

inceleyen

sosyal fobik birey,

olumsuz

değerlendirileceğini düşündüğü herhangi bir ortam veya durumla karşılaşınca
hem öncesinde edinilen olumsuz tecrübe hem de genetik faktörlerin etkisiyle,
başarıya ulaşamayacağına kendisini ikna eder. Bu gibi durumlarda uygun
olmayan davranışları yüzünden yaptığı bu eylemin ret alacağına yönelik inancı,
bireyde aşırı bir endişeye sebebiyet verir. Bu kaygı, sosyal fobiye sahip bireyin
başarısız olmasına ve başarısızlığının ise tekrar aşırı kaygıya sebep olacağı bir
kısır döngüye girmesine neden olur (Najafi vd., 2015).
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Albert Ellis’in bilişsel kuramın altında geliştirdiği Rasyonel Emotif model, sosyal
fobiye sahip bireyin her durumda kusursuz bir performans göstermek
zorunluluğunda olduğunu düşündüğünü öne sürer. Fakat birey, böyle
olağanüstü

bir

performansı

gerçekleştirebileceğine

içten

bir

şekilde

inanmayarak performansı esnasında kendisine aşırı bir endişe ortamı yaratır.
Sosyal fobik bireyin yaşadığı bu endişenin gerçek bir temeli yoktur. Kendisiyle
ilgili görüşlerini, sanki etrafındaki kişiler de aynı şekilde düşünüyormuşçasına
yorumlar. Kendi kendisine zarar verdiği bu bilişsel çarpıtma sonucu aşağılanmış
hissetme ile gerçekten aşağılanmayı, endişeli görünme ile gerçekten endişeli
görünmeyi ve kontrolden çıktığını hissetmekle gerçekten kontrolden çıkmayı
birebir aynı görür (Katsikis, Kostogiannis ve Dryden, 2016).
2.1.2 Olumsuz Değerlendirilme Korkusu
Sosyal fobiyi açıklamaya yönelik teoriler beraber değerlendirildiğinde, sosyal
fobinin asıl kaynağının bireydeki olumsuz değerlendirilme kaygısı olduğu açıkça
görülmektedir. (Alkan, 2015; Iqbal ve Ajmal, 2018). ǀOlumsuz değerlendirilme
korkusu ilk kez 1969 yılında ǀWatson ǀve ǀFriend ǀtarafından, “başkaları
tarafından ǀolumsuz ǀdeğerlendirileceği ǀbeklentisi ǀiçinde ǀolmak, başkalarının
yaptığı ǀdeğerlendirmelerinden ǀendişe ǀduymak ve ǀbaşkalarının kendisini
olumsuz ǀdeğerlendirmesi ǀkarşısında ǀsıkıntıya ǀdüşmek” olarak nitelenmiştir.
Carleton, ǀMcCreary, ǀNorton ve ǀAsmundson ǀise 2006 yılında olumsuz
değerlendirilme

ǀkorkusunu

“kişinin

ǀbaşkaları

ǀtarafından

acımasızca

eleştirileceğine ǀdair ǀsürekli ǀve ǀaşırı ǀbir ǀendişe ǀduyması” şeklinde açıklamıştır.
Olumsuz değerlendirilme korkusuna sahip olan birey, çevresindeki insanların
kendisine

yönelik

beklentilerine

gerçekçi

olmayan

bir

şekilde

abartır.

Çevresindeki insanların kendisinden olağanüstü performans beklentisinde
olduğunu düşünen sosyal fobik birey yüksek derecede endişe duymaya başlar.
Yüksek derecede endişeye sahip olan sosyal fobik birey, yetenekleri konusunda
kendisinden şüphe ederek yapacağı hataların sonucu olarak toplum tarafından
dışlanacağı tarzında koşullu inançlara sahip olur. Bu yüzden bu inançlar genel
olarak kusursuzu arayan mükemmeliyetçi kişilerde daha çok görülür. Bu
kusursuzluk

arayışındaki

mükemmeliyetçi

bireyler

performanslarının

da

kusursuz olmasını isterler, ama bu durumu arzulayan birey kendisini bu
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kapasitede görmüyorsa olumsuz değerlendirilme korkusunu yaşamaya başlar.
Sonuç

olarak,

olumsuz

değerlendirilmekten

korktukları

için

kusursuz

olmadıklarına inandıkları eylemlerden kaçınırlar (Frost, Glossner, Maxner,
2010).
2.2 Benlik Saygısı
Sosyal psikoloji alanında araştırılan kavramların üst sıralarında arasında benlik
saygısı da yer almaktadır. Benlik saygısı “benlik kavramı”ndan bağımsız
incelenemediğinden,

benlik

saygısının

vazgeçilmez

bir

parçası

olarak

kavramsallaşmıştır. Bu kavram üzerine devam eden araştırmalar süresince,
benlik saygısı ifadesine fazlasıyla dikkat çekildiğinden literatür taramalarından
benlik kavramı ve benlik saygısı eş anlamlı ifadeler olarak karşımıza
çıkabilmektedir. Toplum tarafından olumlu karşılık bulmuş olması benlik
saygısına yönelik odaklanmanın temel nedenidir. Bu olumlama bireyin benlik
saygısına yönelik artı değerlerin hem bireye, hem de topluma yararlı olacağı
anlayışından kaynaklanmaktadır (Cast ve Burke, 2002). ǀ
Benlik saygısı, bireyin kendi saygınlığını değerlendirmesi olarak ifade edilmiştir.
Bu değerlendirme; bireyin kendi yeterliliğine, başarı durumuna ve değerlerine
yönelik olumlu veya olumsuz görüşlerini kapsamaktadır. Benlik saygısı koşullar
değişmediği müddetçe stabil kalsa da, sosyal yaşantının ve mekanın
farklılaşması durumunda, cinsiyet, yaş vb. değişkenlere göre değişiklik
gösterebilmektedir (Avşaroğlu ve Üre, 2007).
Benlik kavramının ve benlik düşüncesinin kişi tarafından benimsenmesi benlik
saygısını oluşturmaktadır. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, birey kendi
tutum ve davranışlarını onaylayarak oluşturduğu benlik kavramını beğenip
onaylamakta ise benlik saygısı oluşmuş demektir. Benlik saygısı oluşan birey
ise kendisini beğenilmeye, sevilmeye değer görmesidir. Bu ruhsal durum,
bireyin kendisine özgüveninin olmasını ve kendisini olduğu gibi kabullenmesini
sağlamaktadır. (Efilti ve Çıkılı, 2017).
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2.2.1 Benlik Saygısının Boyutları
Benlik saygısı, bireyin kendini etkili sayması ve kendine saygı duyması olmak
üzere iki bileşeneden oluşmaktadır. Kendini etkili saymak, düşünmek,
öğrenmek, seçmek ve doğru kararlar almak, zorlukların üstesinden gelmek ve
değişiklik yapmak için yeteneğine güvenmek anlamına gelirken, kendine saygı
duymak ise birinin mutlu olma hakkına duyulan güvene ve insanların
yaşamlarında görünen saygıya, sevgiye ve kendini gerçekleştirmeye layık
olduğuna güvenmek anlamına gelmektedir (Khalek, 2006). Reasoner (2005)
ise benlik saygısını yetkinlik ve değer olmak üzere iki farklı boyutta
değerlendirmiştir. Bu iki bileşenin temelinde, benlik saygısı hayatın zorluklarıyla
mücadele edebilme ve mutluluğa layık olma deneyimi olarak tanımlanmaktadır.
2.2.2 Benlik Saygısının Gelişimi
Çağdaş yaşamın her safhasında benlik saygı kavramı yer almaktadır. İnsanlar
sosyal etkinliklerde, çalışma ve okul hayatlarında yüksek özgüvenin başarılı
olmanın anahtarı olduğuna inanırlar. Benlik saygısı, kişinin kendini öznel
değerlendirmesinin yanı sıra, kişinin başkaları tarafından değerlendirilmesi
anlamına da gelmektedir. Bu durum, benlik saygısı değerlendirmesi yüksek olan
kişinin kesin olarak çevresindeki diğer insanlardan daha değerli olduğu
anlamına gelmemekte, sadece kişinin kendini değerlendirmesinin olumlu olduğu
anlamına gelmektedir (Robins ve Trzesniewski, 2005).
Kişinin benlik saygısının gelişiminde 3 ana etken söz konusudur: Bunlar,
başkalarının bireye olan saygısı, bireyin yeterliliği ve bireyin hem öz saygınlığını
hem de başkalarının kendisine duyduğu saygıyı kendisi için değerlendirebilme
yeteneğidir. Bu etkenlerden birincisi kişinin duygusal yoğunluğunu artırıp, kendi
kendisini sevmesinde etkili olur ve bu durum; duygusal kendiliğin oluşumunu
sağlar. İkinci etken kişinin kendisini tamamlamasına yardımcı olurken, üçüncü
etken ise kişinin kendiliğinin ruhsal boyutunu tamamlar

(Kurtyılmaz, Can,

Ceyhan, 2017).
Çocukların büyük çoğunluğunun özgüveni yüksek olmakla birlikte, geçen
zamanla birlikte yaş ilerledikçe bu özgüven azalmaya başlar. Özgüvendeki bu
azalma bilişsel öğrenmenin bir neticesidir. Çünkü çocukların hayalperest
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tutumları sosyal çevreden gelen geribildirimler çerçevesinde şekillenir ve onlar
daha önce oluşan geri bildirimler doğrultusunda, olumsuz geri bildirim almamak
adına daha dengeli davranmaya başlarlar. Çocukların ilkokul hayatındaki
negatif geribildirimleri ana sınıfı eğitimleri esnasında aldıkları negatif geri
bildirimlerden daha fazla olduğundan benlik saygısı ergenlik sürecine kadar
dengeli bir şekilde azalmaktadır (Çakırlı, 2017).
Çocukluktan, ergenlik ve yetişkinlik dönemine kadar dengeli bir şekilde artan
benlik saygısı 60 yaşından itibaren çok az artmaya devam eder. Bireylerin
yetişkinlik süreçlerinde kendi değer hislerini artış eğilimine yönlendirecek enerji
birikimine sahiptirler. Kişisel gelişim üzerine araştırma yapan araştırmacıların
büyük çoğunluğu orta yaş grubundaki insanların kendi duygularını ve
çevresindeki insanları yönetme kabiliyetlerinin daha fazla olduğunu iddia
etmektedirler.

Bu

yaklaşımlar

kişilerin

olgunluk

düzeylerinin,

karalılık

tutumlarının ve bilinç düzeylerinin artışıyla doğrudan ilgilidir. Bazı araştırmacılar
benlik saygısının 70’li yaşlarda düşüş eğilimine girdiğini düşünmektedirler. Bu
düşüşün esas nedeni kişinin bedensel işlevlerindeki azalma ve kişinin sosyal
statüsünün azalmasıyla doğrudan bağıntılıdır (Robins ve Trzesniewski, 2005)
2.3.4 Yüksek ve Düşük Benlik Saygısının Özellikleri
Kişinin kendisine olan inancı benlik saygısının bir diğer ifade şeklidir. Benlik
saygısının yüksek olması kişini kendisini değerli, beğenilen ve kabul gören bir
kişi olarak tanımlamasıyla orantılıdır. Sağlıklı olmayan durum kişinin kendisini
yetersiz ve değersiz olduğunu benimsemesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenledir ki kişinin yaşamını şekillendiren ana unsurlardan birisi de benlik
saygısıdır. Konu üzerine yapılan araştırmalar başarı ve başarısızlığın benlik
duygusuyla bire bir alakalı olduğunu ispatlamaktadır. Bu nedenledir ki,
yeteneklerinin ve potansiyellerinin farkında olan, benlik saygısı yüksek olan
kişiler kendilerini değerli gördüklerinden dolayı başarılı olurken benlik kaygısı
düşük kişilerde bu durum böyle değildir. Belirtilen nedenlerle zorluklara göğüs
germek ve risk alarak başarıyı hedeflemek benlik saygısı yüksek kişilerde daha
sık karşılaşılan bir durumdur (Uçar ve Konal, 2017) Benlik saygısı yüksek olan
bireylerde görülen belli başlı özellikler aşağıda sıralandığı gibidir:
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Sosyal çevrede kabul görmek,



Sevilip sayılmak,



Çevreye ve kendisine aidiyet hissetme,



Takdir edilmek ve teşvike açık olmak,



Başkaları tarafından güvenilir kişi olarak görülmek,



Ulaşabileceği beklentileri hedeflemek,



Doğru seçim yapabilme yeteneği gelişmiş olmak,



Sosyal ve kişisel sorumluluk almaktan asla çekinmemek,



Hatasını görüp telafi edebilmek ve yaşamı anlamlandırma amacına
olmak

Benlik saygısı düşük bireylerde genellikle öfke ve sinir hali hâkim olur. Bu öfke
halinin esas nedeni; geçmişteki sosyal hayatta yaşanan ihmal edilmişlik
duygusu, terk edilmişlik hissiyatı, kötüye kullanılmışlık nedenli incinme
düşüncesidir. Geçmişte yaşanan olumsuz deneyimler ve buna bağlı öfke hali
kişinin kendisini toparlamasına negatif etki ederek genellikle kişinin endisinden
nefret etmesiyle sonuçlanabilmektedir. Bu durum kişinin kendisine olan inancını
da kötü etkileyerek iyi bir şeyler başarabilme duygusunu törpülemekte ve kişi
kendisini değersiz hissedebilmektedir. Bu tip olumsuzluklar bireyin iyi bir şeyler
başarması aşamasında kendi başarısının kendisi tarafından engellenmesi
girişimine dahi neden olabilmektedir. Benlik duygusundaki zayıflık ve geçmişte
yaşanan

başarısızlık

halinin

devamlılığı

zihinde

olumsuz

bir

imgeye

dönüştüğünden kişi başarılı olacağı deneyimi de kendi zihniyetiyle uyumlu hale
getirmek için başarısız olmayı tercih edebilmektedir. Bu gibi bir duyguya kapılan
insanlar iyi bir şey başarmayı haketmediklerini, zayıf ve acınacak kadar düşkün
olduklarını kabullendiklerinden kendi içlerinde kendilerini olumsuz yargılayan iç
konuşmalar yapmaktadırlar (Eroğlu ve Odacı, 2019).
2.2.3 Ebeveyn Tutumları

2.3.3.1 Ebeveynlik
Çocuğun davranışsal öğretilerini geliştiren; birlikte veya fevri olarak gerçekleşen
davranışlar bütünü ebeveynlik olarak ifade edilmektedir (Özden, 2013). Bu
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kavram, çiftlerin çocuk sahibi olmalarına karar süreciyle başlar ve yaşam boyu
devam eder (Koç ve ark., 2016). Bu bağlamda, sorumluluk üstlenip gerekli iş ve
eylemleri yerine getirmeksizin sadece çocuk sahibi olmak ebeveynlik olarak
nitelendirilememektedir (Sünbül ve Diğerleri, 2005). Ebeveynlik kavramının
merkezinde çocuk bulunmakta olup, anne baba ve çocuktan oluşan çekirdek
aile yapısı için ebeveynlik bir olgu olarak değerlendirilebilir (Kömürcü, 2014).
Doğada insan yavrusunu diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, diğer canlı
yavruları kısa sürede kendi kendine yetebilecek hale gelirken insan yavrusunun
uzun süreli bakım ve ilgiye ihtiyaç duymasıdır. Diğer canlılar çok kısa süreli
bakımla hayatta kalırken, aynı şartlar ilgiye muhtaç haldeki insan yavrusuna
uygulanır ise hayatta kalması neredeyse imkânsız hale gelir (Kömürcü, 2014).
Ebeveynlerin çocuk sahibi olması benzersiz bir duygu olmasının yanı sıra,
onlara bir takım sorumluluklar da yüklemektedir. Çocuk sahibi olmanın getirdiği
mutluluk, devamında zor katlanılan bir sürecin de başlangıcıdır. Ebeveynlerin
sorumluluk ve rolleri zorunlu olarak değişirken, çocuğun fiziki durumu ve ilgiye
olan ihtiyacı ebevynler açısından zorlu bir sürecin başlangıcıdır (Koç ve ark.,
2016).
Canlı türleri arasında insan yavrusunun özel ilgiye olan ihtiyacı ebeveyn
kavramını diğer canlı türlerinden daha değerli kılmaktadır. Ebeveynlik statüsü;
çocukların ihtiyaçlarını giderme, onların fiziki yetersizlikten kaynaklanan
ihtiyaçlarını giderme ve psikolojik destek sağlama gibi pek çok bileşeni bir arada
barındırır. Bu önemli statü bağlamında pek çok kuram geliştirilmiştir. Bu
kuramların ortak yönü, çocuklarla kurulacak bağın önemi, çocuğa karşı
geliştirilen uygulama ve sorumluluklardır (Kömürcü, 2014).
2.3.3.3 Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi
Yeni doğan bir çocuğun ilk sosyal çevresi anne baba ve kardeşleridir (Günalp,
2007). Çocuk doğru yanlış kavramlarını ve tüm hayatını yönlendirecek
davranışlarının temelini bu ortamda benimsediğinden ebeveyn ve çocuk
arasındaki ilişkinin niteliği son derece önemlidir (Çetinkale, 2006). Çocuğun
ebeveyne olan ihtiyacı psiko-sosyal ve fizyolojik ihtiyaçlar olmak üzere iki ana
başlıkta toplanabilir.
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Çocuğun fiziki ihtiyacından ileri gelen uyku, dinlenme, yeme-içme ve psikososyal ihtiyacından ileri gelen, özgüven, sevilme, sorumluluk alma ve güven
aşılanması ebeveynlerin temel görevleridir (Günalp, 2007). Bu ihtiyaçların
karşılanması ve çocuğun bu ihtiyaçlarla yaşamını şekillendirmesi üzerine
üretilen teorik yaklaşımlar her ne kadar farklılıklar içerse de yaklaşımların ortak
noktası çocuğun gelecek yaşamının psiko-sosyal ve fizyolojik ihtiyaçlarının
karşılanması oranında şekilleneceğidir. Diğer bir anlamda çocuğun yaşamının
ilk

yılları

ebeveynlerin

davranışları

bağlamında

çocuğun

kişiliğinin

ve

karakterinin oluştuğu yıllardır. Bu nedenledir ki ebeveynler ve çocuklar
arasındaki ilişki son derece önemlidir (Öngider, 2013).
Yeni doğmuş bir çocuğun ilk öğretmenleri annesi babası olduğundan, çocuğun
ilk sosyal edinimleri, bilgi-becerilerinin gelişmesi ve sosyal çevreyle ilk iletişim
süreci ebeveynlerinin öğrettikleriyle sınırlıdır. İlk öğretici fonksiyonundaki anne
babanın çocuğa öğrettikleri onun gelecek yaşantısı üzerinde derin ve kalıcı izler
bırakmaktadır. Çocuk anne ve babasından birinci derecede etkilendiğinden
güven duygusu kendisine hissettirilen ölçülü ve dengeli güven oranında
gelişebilmektedir. Çocuk çekirdek ailenin davranışlarını rol model olarak
benimsediğinden, çekirdek ailenin davranışları çocuğu birinci derecede
etkilemekte ve her konuda çocuğun yaşamını şekillendirmektedir. Aile doğru-iyi
davranışlarda bulunuyorsa çocuğun iyi ve dengeli davranışlarda bulunması; aile
kötü-yanlış davranışları öğretiyorsa çocuğun kötü ve dengesiz davranışlarda
bulunması olasıdır. Çocuk henüz konuşma sürecinde olmadığından davranışlar
çocuk tarafından taklit edilmekte ve sözlerden çok daha fazla etkili
olabilmektedir. Anne ve babanın davranışları çocuk açısından bir model
olduğundan çocuk bu davranışları rol model olarak benimsemektedir. Bu durum
kritik bir önem arz ettiğinden anne ve babaların çocukla iletişim sürecinde
dengeli ve tutarlı davranmaları son derece önemlidir. Dengeli tutumdan kasıt,
sevgiyi ve bağlılığı çok fazla abartmadan verebilmektir. Çocuğa aşırı bağlılık
gösterilmesi olumsuz olduğu gibi, çocukla iletişimde araya fazla mesafe
konulması da çocuğun sevgiyi hissetmesini engelleyebilir ve güven duygusunu
zedeleyebilir. Bu nedenle çocukla iletişimde dengeli davranabilmek son derece
önemlidir. Çocuğu taşıyabileceğinden fazla sorumluluk yüklenmesi onun
başarısızlık duygusunu geliştirirken çok fazla korunması da sorumluluk almasını
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ve karar verme mekanizmalarının gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu kritik
durumu aşabilmenin en önemli yolu çocuğun benlik algısının gelişimine önem
vermektir. Onun duygu-düşüncelerinin önemsendiğinin hissettirilmesi, sözlerine
değer verilerek dinlenmesi ve değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Çocuğa
böyle bir aile ortamı oluşturulması halinde özgüveni yüksek uyumlu, kendini
kontrol edebilen, yaratıcı bir birey yetiştirilebilecektir (MEB, 2013).
2.3.3.4 Ebeveyn Tutumları
Çocukların psikolojik, sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimleri doğumlarından
itibaren başlayan uzun soluklu bir süreçtir. Belirtilen bu gelişimler birçok
çevresel ve anne babadan aktarılan pek çok kalıtımsal etken çerçevesinde
şekillenmektedir. Bireyin ailesi sosyal hayatta edineceği diğer birikimlerin
başlangıç noktasını oluşturmaktadır ve bu nedenle bireyin hayatının geri
kalanını etkileyen en önemli olgulardan birisi ailedir. Bireyler sevilme ihtiyaçları,
özgüven duygusu ve saygı gibi sosyal edinimlerini aile içinde edindiklerinden,
çocuğun gelişiminde aile birinci derecede etkili olmaktadır (Yücel, 2017). Her
çocuk doğduğunda ailesinden kendisine geçen anatomik özellikler ve genetik
kodları yapısında barındırmaktadır. Bu anatomik özelliklerin sağlayacağı avantaj
ve dezavantajların yanı sıra onları birey haline getirecek asıl unsur
ebeveynlerinin tutum ve davranışlarıdır. Çocuğun genetik özelliklerini de dikkate
alarak yetiştirilmesi onun geleceği açasından dönüm noktasıdır. Ebeveynelerin
çocuğa karşı davranışları yaşamın her noktasını şekillendiren ve yönlendiren
fonksiyonlar bütünüdür. Bu bağlamda davranışlar büyük önem arz etmektedir
(MEB, 2013).
İnsanların yaşadıkları sosyal hayattaki statüleri ve topluma bakış açıları çocuk
sahibi olmalarıyla birlikte yeniden şekillenmeye başlar. Dünya üzerindeki tüm
canlılar içerisinde yeni doğan yavruya yetişkinlik dönemine kadar ilgi
gösterilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması durumu sadece insana özgü bir
durumdur. Anne baba çocuğuna anatomik bazı özelliklerini ve genetik kodlarını
aktarırken onu sosyal bir varlık olarak yetiştirerek bireyi kültürlerini ve
geleneklerini de aktarırlar. Bu kültürel aktarım çeşitli aşamalardan oluşmakla
birlikte, çocuğun gelecekte kişilik oluşumunda etkili olmaktadır. Genç bireyin
özgüveni, reddetme ve kabul gibi tüm tutumları ve tepkileri bir bakıma
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ebeveynlerinin

tutum

ve

davranışlarını

da

yansıtmaktadır.

Çocuğun

davranışlarının olumsuz veya olumlu olmasında anne ve babanın çocuğu
yetiştirmesi aşamasındaki olumlu ve olumsuz tutumlar doğrudan etkilidir (Aktaş,
2011).
Çocuk en yakın sosyal çevresi olan ailesinden gördüğü davranışlar bütününü
sentezleyerek kendi davranış tarzını ortaya çıkarmaktadır. Diğer bir anlamda
çocuğun davranışları anne ve babanın davranışlarının bir kopyasıdır. Soysal
çevrede karşılaşılan bir duruma karşı çözüm üretme aşamaları ve sosyal
davranışların şekillenmesi ve karşılaşılan durumlar esnasında yetenek ve
yeteneksizliklerin farkına varılması ebeveynlerin çocuğa öğrettiği davranışlar
etrafından şekillenmektedir. Anne ve babanın tutum ve davranışlarına ek olarak
çocuğun davranışları algılama derecesi ve değerlendirme becerisi de önemlidir.
Tutum ve davranışlar aileden aileye farklılık gösterebilmektedir. Bazı ailelerin
hayata bakışı pozitif ve enerji doluyken bazı ailelerin hayata bakışı negatif ve
düşük enerji seviyesinde olabilir. Bunlar genel ifadeler olmakla birlikte dünya
üzerindeki ebeveynlerin en ince özellikleri incelendiğinde her çocuğun yetiştiği
ortam bir diğerinden farklı olabilmektedir (Yücel, 2017).
Çocukluktan ergenlik sürecine doğru geçiş aşamasında sosyal çevrenin önemi
daha da önem kazanır. Bu süreç aile içi ilişkilerin yerini yavaş yavaş arkadaşlık
ilişkileri almaya başlar. Ama bu noktada önemli olan durum, çocuğun seçeceği
çevrenin de anne baba tarafından belirlenmesi veya çocuğa telkin edilmesidir.
Genç birey ailesinden yeterli doyumu alabiliyor ve sosyal çevre ile iletişim
becerilerini ailesinden kazanabiliyorsa sosyal çevre ile iletişim konusunda zorluk
yaşamaz. Genç bireyin sosyal çevreyle iletişim ve ilişki süreci benlik algısına
doğrudan etki eder. Buradan anlaşılacağı üzere ebeveynlerin çocuğa karşı
tutumu onun gelecekte oluşturacağı kişiliğe ve davranışlarına kadar her
anlamda etkili olmaktadır (Sezer, 2010).

2.3.3.4.1 Demokratik Tutum
Çocuğun gelişimi sürecine yönelik en önemli tutumlardan birisi de demokratik
tutumdur. Bu tutumu benimseye ailelerin çocukları, kendilerini diğer ortamlarda
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büyüyen çocuklara göre daha özgür hissederler. Bu özgürlük çocuklara
sağlanan hareket serbesiyetiyle ilgilidir. Ebevenynler ise genel olarak tutarlı
davranışlara sahip olup çocuklara güven verici telkinlerde bulunurlar; çocuklara
rahatsızlık

vermeden

denetim

görevini

üstlenirler.

Demokratik

ortamda

çocuğunun kapasitesini değerlendirmesi imkanı veren ebeveynler, çocuklarına
güven duygusunu yanı sıra karar verme yetisi de kazandırılar. Demokratik
tutumun sağladığı özgürlük ortamında çocuklar özgüveni yüksek birey olma
yolunda ilerlerken kendilerini karar verebilecek kadar akıllı hissederler ve
tercihlerini kendileri yapabilirler (Sezer, 2010).

Bu tutumun en önemli unsurlarından bir diğeri de çocuk ve aile arasındaki
iletişim sürecinin gerçekçi ve açık sözlü olarak gerçekleştirilmesidir. Ebeveyn
isteklerini çocuğa aktarırken onunla ilgilendiğini hissettirerek, olabildiğince açık
sözlü davranır. Bu ortam çocuğun özgüvenli yetişmesine büyük katkı sağlar. Bu
alanda asıl karar verici her ne kadar anne ve baba olsa da çocuğun fikirlerine ve
değerlerin önem verildiğinden onun yaşam alanının korunması için üstün çaba
harcanır. Bu ortamdaki denetim anlayışı sevgi ve ilgi ile birlikte uygulanır.
Ortamın sağladığı özgürlük, denetim ve sevgi ile bir bütünlük oluşturur.
Kurallara bağlılığın olduğu bu aile ortamında, çocuk da kuralcı olarak yetiştirilir.
Çocuğa doğrudan kurallar dikte edilmese dahi, kurallara doğru yönlendirme
yapılmaktadır. Anne baba ve çocuğun birbirine karşı haklarının olduğunun
bilincinde olan bireyler bu haklara saygı gösterirler. İfade edilen demokratik
tutum sayesinde çocuk sorumluluk bilinciyle büyürken ailler onu teşvik edici ve
ona karşı hoşgörülü davranmayı ihmal etmezler. Aile içerisinde demokratik
tutum çocuğu zorlayarak bir kalıbın içerisine sokma amacı gütmez. Çocuğun
tercih hakkı olduğundan dolayı çocuk isteklerini çekinmeden belirtebilir. Bu
yönleriyle incelendiğinde demokratik tutumun çocuk yetiştirmede etkili bir
yöntem olduğu ifade edilebilir. Bu tutumda çocuk hatalı ve doğru davranışlar
konusunda aydınlatıldığından, davranışlarının aile tarafından reddedilmesi gibi
durumlara pek rastlanılmaz. Zaten çocukların psikolojisi doğal olarak kabul
görme üzerine şekillenmektedir. Demokratik tutum çocuğun görüşlerinin, tutum
ve davranışlarının kabul edilmesini pekiştirdiğinden çocuk kendisini kötü
hissetmez. Demokratik aile ortamında çocuklar daha özgüvenli yetişir ve
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seçimlerini kendi kendine yapabilme becerisini kazanabilir. Çocuğun sosyal
bakımdan özgüven kazanmasında çocuğun benliğini tanımasına müsaade
edilmesi gelişimini etkilediğinden, demokratik tutum çocuğun daha yaratıcı ve
özgüvenli olmasına da ciddi katkılar sunar. Aile içinde ebeveynleri tarafından
kabul görmesi ise çocuğun karar alma ve uygulama aşamasında kafa
karışıklığını önleyici bir fonksiyon üstlenir. Çocukların gelişim sürecinde
ailelerinden beklentileri olduğu gibi ailelerin de çocuklarından beklentileri vardır.
Aileler beklentilerini belirli davranış kalıpları şekline sokarak beklentilerini daha
görülür hale getiriler. Çocuğa kazandırılmak istenen davranış kurallarının ise
sınırlarının çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Çocuğun seviyesinin üzerinde
davranış kalıplarını sunmak olumsuz karşılanacağı gibi çok düşük düzeyde
davranış kalıplarını sunmakta çocuk tarafından benimsenmeyebilir. Bu durumda
dengenin iyi sağlanmasında çocuğun katılım durumununa ve davranışları
benimsemesine dikkat edilmelidir. Çocuk aileyi rol model aldığından çocuğa
uygulanacak

davranış

kurallarının

aile

içerisinde

de

uygulanması

gerekmektedir. Aile içi demokratik tutumda çocuğun yaptığı davranışlar
ebeveynler tarafından takdir edilir ve ödüllendirilir, başarısızlık durumu ise
doğrudan tepkiyle karşılanmaz. Başarızılık halinde çocukların sorunu görmesi
anne baba tarafından sağlanır ve gösterilen yol ile çocuğun yanlışları görmesi
sağlanır. Böylece çocuğun sorumluluk duyguları gelişirken, bilinci açık hale gelir
ve fikirsel gelişimle birlikte muhakeme yeteneğinde de artış görülür. Demokratik
tutumun koşulsuz sevgi ilkesi, farklı tutumlarda yaşayan çocuklardaki gibi
özgüvensiz ve ailesine bağımlı çocuk yetişmesini engelleyici bir fonksiyon
üstlenir (Günalp, 2007).
Demokratik tutuma sahip ailelerin çocuklarında girişimci ruh hali daha baskın
olur. Bu ortamda yetişen çocuklar özgüvenli olmalarının yanı sıra kendilerini
kontrol edebilme yetenekleri yüksek düzeyde olup psiko-sosyal yetileri daha
gelişkindir. Böylelikle çocuklar toplumda liderlik yapabilecek yeteneğe sahip
olurlar ve sosyal çevreye dönük karakterleriyle girişimci bir karaktere bürünürler.
Ebeveynlerinin tutum ve davranışlarını özümseyen çocuklar çevreyle uyum
problemi yaşamadıkları gibi duygularını kontrol edebilir ve fiziksel becerilerin,
gelişirtirler. Diğer aile yapılarına göre daha uyumlu ve kaynaşmaya önem veren
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demokratik aile tutumu; sosyalleşme bilinci olan; bilişsel, ruhsal gelişimi
tetikleyen bir aile tutumudur (Sak ve ark., 2015).

2.3.3.4.2 Otoriter Tutum
Otoriter ebeveynler çocukların kendilerine mutlak itaat etmesini ve emirlerini
tartışmaksızın yerine getirmesi beklentisi içerisindedirler. Çocuklarıyla olan
iletişim süreçlerinde arada sürekli mesafe bulunur ve çocuğun söz hakkı
bulunmamaktadır. Bu aile tipinde çocuğun beklentileri ve gereksinimleri dikkate
alınmamakla birlikte seçim hakkı da bulunmamaktadır. Otoriter ebeveyn
tutumunda çocukların istek ve talepleri tartışmaksızın reddedilir. Çocuğa karşı
soğuk tutum olduğundan, ailenin beklentisi gerçekleşmedikçe çocuğa sevgi
gösterilmez.
Otoriter aileler çocuğa sert, soğuk ve kendi isteklerini içeren kesin bir tavırla
yaklaşırlar. Bu tutumu benimseyen ailelerde çocuklarla etkileşim az ve
yetersizdir. Çocuğun duygularını, ifade etmesi imkânı çok zor verilir. Aileler
çocukları konulan kurallara uymaları için zorlarlar. Eğitim esnasında sık sık
cezaya yer verildiğinden çocuğun kendisine ait bir otoritesi oluşmamaktadır.
(Eroğlu ve Parlar, 2018).
Ataerkil bir kültürün de parçası olan otoriter aile tiplerinde otorite sahibi kişi
babadır. Sorgulamadan itaat etmesi çocuğun bir görevi gibi dikte edilir.
Otoritenin her dediğinin yapıldıüğı ve çocuk otorite tarafından kabul gördüğü
ölçüde

değerlidir.

Otoriter

aile

tipinde

yetişen

çocuklarda

kendisini

tanımlayamama, sosyal çevreyle sağlıklı bir iletişim süreci kuramama aileye
karşı sevgi duymama, hislerine hâkim olamama, ani sinirlenme atakları, alıngan
tutum-davranışlar,

sürekli

korku-kaygıyla

yaşama

durumunun

sürekliliği

gözlemlenmektedir (Günalp, 2007).
Çocuğun baskı altında yetiştirildiği bu aile tutumunda, çocuğun sürekli denetimi
ve kendi yargılarını sürekli olarak çocuğa dayatma durumu söz konusudur.
Otoriter tutumda da aile yaşamını düzenleyen kurallar demokratik tutum
örneğindeki gibi olmasına karşın buradaki en önemli fark çocuğu bilgilendirme
sürecinin olmamasıdır. Otoriter tutumda sorgulamadan itaat esas alınmakta ve
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çocuğun yaptığı iş ve eylemler ise korku üzerine kurulu bir sistemde
dışlanmadan kabul görme üzerine kuruludur. Demokratik sistemde ödüllendirme
söz konusu iken burada cezalandırma durumu ön plana çıkmaktadır. Çocuğa
karşı gösterilen ilgi düşük olmasına karşın beklentilerin yüksek olması durumu
söz konusudur. Çocuğun sevgiyi almasının tek koşulu ailenin isteklerine itaat
etmektir. Bu tutumda aile katı bir disiplin uyguladığından çocuk her kurala
uymak zorunda bırakılır. Çocuğun özgür davranması itaatsizlik olarak algılanır.
Bu baskı neticesinde çocuk; sessiz, uslu, nazik, dürüst ve dikkatli olsa dahi
kolaylıkla başkalarının etkisinde kalabilen, hassas bir bünyeye sahip olur.
Kişisel karar alma durumunun çocuk açısından çok zor olduğu bu ortamda
çocuğun benlik saygısı gelişmez ve ailenin bir kopyası gibi davranma durumu
ortaya çıkar. Çocuğun kişisel gelişimine önem verilmediğinden çocuk kendi
başına karar veremez ve özellikle erkeklerde çevreye karşı saldırgan tutum
ortaya çıkabilir. Özgüveni eksik yetişkinleri ortaya çıkaran otoriter aile ortamı
çocuğun kendine güvenmesini de olumsuz olarak etkiler. Sonuç olarak kensine
ve çevresine saygısı düşük bireye dönüşen çocuklar sosyal çevreyle iletişim
hususunda da yetersizlikler yaşamaya başlarlar. Otoriter tutumun yetiştirdiği
çocuk tipini kısaca özetlemek gerekirse; bireysel otoritesi olmayan sosyal
çevreyle iletişimde zaafları olan ve çekingen tipler bu ailelerde yetişen
çocukların genel özellikleridir. Bununla birlikte çocuklarda oluşan psiko-sosyal
sorunlar, aile içerisinde çocuğu yönlendirmede şiddet uygulanmasının bir
sonucu olup, uygulanan şiddet çocuğun geleceğinde tarifi imkânsız izler bırakır
(Yücel, 2017).

2.3.3.4.3 Koruyucu-İstekçi Tutum
Olması gerekenden fazla kontrolün söz konusu olduğu koyucu-istekçi tutum,
çocuğun sosyal çevre ve tehlikelere karşı aşırı derecede korunmasını ifade
eder. Bu tutumda en önemli ayrıntılardan biri çocuğun isteğinin ebeveyn
tarafından onaylanmamış olsa dahi yerine getirilmesidir. Çocuğa fırsat verilip bir
şey yapması beklenmeksizin çocuk tarafından yapılması gerekenler aile
tarafından yerine getirilir. Bu nedenle çocuk tecrübe ederek öğrenemez;
gereğinden fazla ilgi çocuğun öğrenmesini kısıtlayıcı etkiye sebep olur ve çocuk
kendi başına iş yapmayı öğrenemez. Özgüveni olmadığı için kendi kendine
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karar veremeyen çocuklar bu tür ailelerin tutumları sonucu yetişmektedir (Yoleri,
Erdoğan ve Tetik, 2017).
Aşırı kollamacı bir anlayışı benimseyen bu tutumda, ebeveynlerin çocuğuna
sevgisini aşırı abartması durumu söz konusudur. Ailenin kontrol mekanizması
oldukça bunaltıcı seviyededir. Çocuğun çok fazla himaye edilmesi neticesinde
çocuğa sorumluluk olarak verimesi gereken her eylem aile tarafından yerine
getirilir. Çocuk deneyim elde etmeden yetişirken, özgüveni eksik bir birey
topluma kazandırılır. Bu tip bireylerde özgüven eksikliği ve karar vermede
yetersiz olma durumu söz konusudur (Sezer, 2010).
Toplumumuzda çocuğu sürekli korumak ve kollamak fikri güzel görülse de bu
durumun aşırıya kaçması çocuk üzerindeki baskı ve denetimin artması
anlamına gelmektedir. Buna ek olarak, çocuğa karşı aşırı hassas olup özen
gösterme eğilimi de çocuğun öğrenme sürecini kısıtlamaktadır. Böylelikle çocuk
bağımlı hale gelmekte ve yersiz duygusallıklara kapılacak bir ruh haline sahip
olabilmektedir. Koruyucu aile tipinde yetişen çocukların aileye bağımlılık durumu
süreklilik arz edebilmektedir. Çocuğun kendi benliğini kazanamaması nedeniyle
psiko-sosyal

yetkinlik

elde

edilememekte

öğrenim

hayatı

da

sorunlu

ilerlemektedir. Çocuk sürekli olarak kendisini aileye bağımlı hissettiğinden
yemeğini kendi yemesi gereken yaşlarda (8-9) dahi ailesinin yedirmesi
beklentisi içeresinde olabilmektedir. Banyo ihtiyacını dahi kendi başına
yapamamaktan tutun da, anne babasıyla birlikte uyuma ihtiyacına kadar, sosyal
ve fiziksel ihtiyaçlarını tamamlayamama bu tip ailelerin çocuklarında sıklıkla
görülen bir durumdur. Anneye aşırı bağlılığın olması sürekli koruyucu olmanın
bir neticesidir. Koruyucu aile ortamı çocuğun sosyal ihtiyaçlarını tamamlamasını
engellerken

çocuğun

sosyo-kültürel

ortamlarda

da

çevreye

bağımlılık

hissetmesine neden olur. Çocuk kendi ihtiyaçlarını kendisi gideremediğinden
dolayı yer yer alay konusu olacağından arkadaş çevresinde alay edilen ve
sürekli ezilen bir karakter ortaya çıkabilmektedir. Koruyucu ailelerin çocuklarının
yetişkinlik sürecine geçmesi biraz daha uzun zaman alabilmektedir. Çocuk her
ne kadar fiziksel gelişimini tamalamış görülse de yetişkinlerin yaptıkları iş ve
eylemleri yapmakta yetersizlerdir. Bu durum sosyal çevreyle ilişki ve iletişim
bakımından çocuğu sık sık zor durumda bırakmaktadır. Korumacı aile
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çocuklarında beklentileri yerine getirilmediğinde ağlama duygusal olma
durumları sıklıkla gözlemlenmekte, çocuğun fiziksel becerileri gelişmemiş
olduğundan yaş grubuna göre kendi yapması gereken işleri başkalarından
bekleme

alışkanlığı

oluşmaktadır.

Çocuğun

kendi

iş

ve

eylemlerini

yapamamasından dolayı çevresindekileri kullanma eğilimi gelişmektedir. Bu
durum ise gereksiz şımarıklıklara yol açmakta, çocuksu davranışlar sıklıkla
gözlemlenebilmektedir. Ailelerde sıklıkla görülen durumlardan bazıları: çocuğa
sorumluluk vermeme, çocuğun taşıması gereken okul çantasının dahi ailesi
tarafından taşınması, sosyal çevreyle oyun oynamasının aile kontrolünde
gerçekleşmesidir. Çocuktan hiçbir talepte bulunmayan aile, farkında olmadan
çocuğu bağımlı duruma getirmekte ve yetersiz karakter sergileyen bir kişilik
ortaya çıkarmaktadır (Günalp, 2007).
Gerek korumacı tutumda gerekse otoriter tutumda ortak sorun sevginin itaat
etme şartına bağlanmasıdır. Bu aile ortamlarında yetişen çocuklar sorumluluk
almaktan kaçınırlar ve ailelerinin sevgisini kazanmanın tek yolu itaat
olduğundan iş yapabilme becerilerini geliştirmekten uzak dururlar. Sürekli
kollanan ve çevreye karşı aşırı şekilde korunan çocuklar başarılı olamayacakları
düşüncesiyle çevreleriyle problem yaşamamaya dikkat ederler. Çünkü problem
yaşadıkları anda çözüm önerileri bulunmamaktadır ve sorunlarla mücadele
yetenekleri gelişmemiştir (Aktaş, 2001).
Kültürümüzde iyi bir anne baba olmanın önemli kurallarından birisi de çocuğu
çevreye karşı sürekli gözetim altında tutma, koruma ve kollama görevi olarak
algılanmaktadır. Ailenin çocuğa fazla ilgi göstermesi ve onun hiçbir şeyi kendi
başına başaramayacağı düşüncesi çocukta yetersizliğe neden olur ve çocukta,
yere düştüğünde bile kendi başına kalkamayacağı düşüncesi hâkim olabilir. Bu
nedenledir ki, çocuğa gösterilen ilgi çocuğu sorumluluk almaktan uzaklaştıracak
kadar üst seviyede olmamalıdır. Çocuk kendi düşünce sistemini kurabilmeli ve
kendisi tek başına bir şeyleri yapabileceğine inandırılarak yetiştirilmelidir.
Ebeveynlik

çocuğun

anlamlandırılmamalı,

yapması
çocuğa

gerekenleri

yapması

de

gerekenleri

yapmak

olarak

öğretmek

olarak

anlamlandırılmalıdır. Koruyucu ailelerin çocuklarında ve aile yapılarında görülen
tipik özellikleri sıralayacak olursak (Günalp, 2007: 49-52):
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Çocuk aileye ve çevreye bağımlı yetişir. İnatçı olmakla birlikte sürekli
taleplerde bulunur ve talebi gerçekleşmediğinde ise kavgaya meyleder.



Aileler çocuğu hayatın merkezine koyduğundan, kendi iş ve eylemlerini
yerine getirmekte zorlanır; sosyal hayata dair rollerini tam olarak
karşılayamadıklarından dolayı mutsuz olurlar.

Bu ailelerde yetişen çocuklara gösterilen fazla ilgiden dolayı ailenin beklentisi
çocuğun ömür boyu kendilerine minnettarlık duymasıdır. Ancak çocuk kendi
isteklerini yerine getiremediğinden hem mutsuz-hırçın olur hem de ailesinin
beklentisini tam olarak karşılayamaz.

Çocuklar sürekli alıngan, ağlayarak iş

yaptırma rolüne bürünürken, aileler ise çocuk yetiştirmeyi tam zamanlı bir iş
gördüklerinden dolayı beklentilerini tam olarak alamazlar (Yücel, 2017).
2.3.3.4.4 İlgisiz ve İhmalkâr Ana Baba Tutumu
Çocukların

serbest

davranma

özgürlüğüne

sahip

olduğu

bu

tutumda,

özgürlüğün sınırlarının çocuğa benimsetilmemesi çocuğun gelişiminde bir takım
olumsuzluklara yol açmaktadır. Çocuğa sunulan özgürlük çocuğun gelişimini
hedeflemekten ziyade ailelerin ilgisizliklerinden kaynaklanmaktadır. Daha çok
kalabalık ailelerde daha sık görülen bu durum, ailenin çocuğa doğruları
öğretmesini

ancak

doğru

ve

yanlışın

sınırları

hususunda

çocuğu

bilinçlendirmemesinden kaynaklanmaktadır. Geniş aile (büyükanne, büyükbaba,
anne, baba, çocuklar) kavramında ve ortalama yaşın üzerinde çocuk sahibi olan
ailelerde sıklıkla karşılaşılan ihmalkâr tutumda çocukların istekleri sınırlı bir
seviyede karşılanmaktadır. Bu ortamda yetişen çocuklar bencil olabileceği gibi
birilerinin kendi ihtiyaçlarını karşılaması için sürekli ilgi çekme çabası da söz
konusudur. Ebeveynlerin çocuğu denetlemekten aciz olması ve ona iyi-kötünün
sınırlarını belirtmemesi sınırları belirlenmemiş bir özgürlük durumunu ortaya
çıkartmaktadır. İhmalkâr tutumda; çocuğun sağlığı, beslenmesi, sosyal
ihtiyaçları ve diğer bakım görevleri yerine getirilmediğinden, çocuk çevresindeki
çocukları örnek almaya ve onlara özenmeye başlamaktadır. Bu ailelerde yetişen
çocuklar kendi iç dünyalarıyla yaşamayı alışkanlık haline getirmekte, sosyal
çevre ile iletişim kurabilme becerileri gelişmemekte ve yetişkinliğe adım atma
aşamalarının sorunlu olması sık görülen durumlardandır (Gündüz-Algülerhan,
2017).
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2.3.3.4.5 İzin verici Ebeveynlik
Çocuğun kontrol seviyesinin düşük olduğu bu ebeveynlik türünde ebeveynler
çocuklarıyla ilgili olmasına karşın onları denetlemekte yetersizdirler. Çocuğun
isteğine

fazla

ilgiden

dolayı

izin

verilmekte

ve

bu

durum

çocuğun

şımartılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Çocuğun her isteğini yapmanın
onun özgürlüğüne katkı sunduğunu düşünen anne ve baba her ne kadar
hoşgörülü olsa da, sınırları belirlenmemiş özgürlük sonucunda ailenin otorite
kaybı meydana gelir. Katı ebeveynlikte olduğu gibi izin verici ebeveynlikte de
kendini kontrol edebilme yeteneği zayıf çocuklar yetişir ve sosyal çevreyle
iletişim bakımından bir takım zafiyetler meydana gelebilir. Bu tip çocuklar
ailelerinin yardımıyla bir şeyleri başardıklarından dolayı bağımlı hale gelirler ve
sorumluluk almaktan kaçınırlar (Usta, 2017).
2.3.3.4.6 Dengesiz ve Kararsız Tutum
Bu tutumda, ebeveynler arasında görüş birliği bulunmamaktadır. Bu görüş
ayrılığının yanı sıra ailede ruhsal durumlarının sürekli değişken olması
nedeniyle çocuk hangi durumda ne yapacağı konusunda kararsız kalmaktadır.
Tutarsızlıklar çocuğu olumsuz etkilerken, çocuk huysuz ve tutarsız davranışlar
sergilemeye başlar. Çocuğun aynı hatasına gösterilen farklı tepkiler ve hataya
karşı gösterilen olumlu-olumsuz tepkilerin değişkenliği çocuğun da tutarsız
davranmasına neden olur
2.4 İlgili Araştırmalar
2.4.1 Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile İlgili Araştırmalar
Köydemir (2006) ǀörneklemini ǀOrta ǀDoğu ǀTeknik ǀÜniversitesi’nde öğrenim
gören

497

ǀlisans

ǀöğrencisinin

ǀoluşturduğu

ǀçalışmasında

olumsuz

değerlendirilme ǀkorkusu ile ǀbaşkaları ǀtarafından ǀbelirlenen ǀmükemmeliyetçilik,
utangaçlık, ǀbenlik ǀsaygısı ve ǀalgılanan ǀsosyal ǀbeceri ǀarasındaki ilişkileri
incelemiştir. ǀÇalışma ǀsonucunda, ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme korkusunun
utangaçlığı ǀolumlu, ǀalgılananan ǀsosyal ǀbecerileri ve ǀbenlik ǀsaygısını ve ile
olumsuz ǀyönde ǀyordadığı ǀbelirlenmiştir. Ek ǀolarak, ǀalgılanan anne-baba
kontrol-denetim ǀve ǀbaşkaları ǀtarafından ǀbelirlenen mükemmeliyetçiliğin
olumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusunu ǀolumlu ǀyönde ǀyordadığı belirlenmiştir. Bu
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bulgular ǀdoğrultusunda ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusunun ǀutangaçlık ile
anne-baba kontrol denetim arasında; başkalarınca belirlenen mükemmeliyetçilik
ile ǀutangaçlık ǀarasında ve ǀbenlik ǀsaygısı ile ǀutangaçlık ǀarasında aracı bir
değişken ǀolduğu ǀsonucuna ǀvarılmıştır (Akt. Tosun, 2013).
Özgüngörǀ (2006) ǀörneklemini ǀ454’ü ǀkız ve ǀ476’sı ǀerkek ǀolmak ǀüzere ǀ932
ortaokulǀ ǀöğrencisinin ǀoluşturduğu ǀçalışmasında ǀolumsuz değerlendirilme
korkusunun ǀnot ǀyönelimi ve ǀöz ǀbilinç ile ǀilişkisini ǀincelemiştir. Çalışma
sonucunda, ǀöz ǀbilincin ǀnot ǀyönelimi ve ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme korkusu
arasında ǀaracı ǀdeğişken ǀgörevi ǀgördüğü ǀsonucu ǀelde ǀedilmiştir. Ek olarak,
öğrencilerin ǀsınıf ǀortamını ǀperformans ǀodaklı ǀalgıladıkları ǀzaman olumsuz
değerlendirilme ǀkorkularının ǀartığı belirlenmiştir.
Bilge ve Kelecioğlu (2008) ǀyapmış ǀolduğu ǀuyarlama ǀçalışmasında olumsuz
değerlendirilmekten ǀkorkma ile ǀkaygı, ǀdepresyon, ǀutangaçlık ve ǀsosyal kaygı
arasındaki

ǀilişkileri

de

ǀincelemişlerdir.

ǀÇalışma

ǀsonucunda,

olumsuz

değerlendirilmekten ǀkorkma ile ǀkaygı, ǀdepresyon, ǀutangaçlık ve ǀsosyal kaygı
arasında ǀanlamlı ǀilişkiler ǀbulunmuştur. Ayrıca, ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme
korkusunun ǀöğrencilerin ǀsınav ǀkaygısını arttırabileceği, ǀokul başarısını ve
derse katılımı ǀdüşürebileceğini ǀileri ǀsürmüşlerdir.
Totan, ǀDoğan, ǀSapmaz ve ǀKatmancıoğlu (2009) ǀörneklemini 124’ü erkek
179’u

kadın

ǀolmak

ǀüzere

ǀ303

ǀüniversite

ǀöğrencisinin

oluşturduğu

çalışmalarında ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusu, ǀiyimserlik ǀdüzeyi ve sosyal
kaygı ǀdüzeyi ǀarasındaki ǀilişkileri ǀincelemişlerdir. ǀÇalışma ǀsonucunda, sosyal
kaygı ǀdüzeyi ǀile ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusu ǀarasında ǀyüksek derecede
anlamlı ǀbir ǀilişki ǀolduğu ǀtespit ǀedilmiştir.
Berryǀ (2009) ǀörneklemini ǀ18-24 yaş ǀarası ǀ210 ǀgencin ǀoluşturduğu
çalışmasındaǀ Blumiaǀ ǀyeme ǀbozukluğu ile ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusu
arasındakiǀ ilişkiyiǀ ǀincelemiştir. ǀÇalışma ǀsonucunda, ǀkişilerin ǀstres ǀanında
gösterdiği blumik ǀdavranışlar ile ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusu ǀarasında
anlamlı bir ilişki ǀbulunmamıştır. ǀBlumik ǀdavranışların ǀolumsuz değerlendirilme
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korkusunun ortaya ǀçıkmasında ve ǀgelişmesinde ǀetken ǀolduğu ǀifade ǀedilse de
ǀbu etkinin dışarıdan ǀgözlenmesi ǀzordur.

Watson (2009) ǀörneklemini ǀdüzenli ǀolarak ǀkiliseye ǀgiden 239 kişinin
oluşturduğu ǀçalışmasında ǀiçe ǀkapanıklık ve ǀkendilik ǀalgısının olumsuz
değerlendirilme ǀkorkusuna ǀetkisini ǀincelemiştir.

ǀOlumsuz değerlendirilme

korkusu ile ǀyüksek ǀrahatlık ǀarasında ǀnegatif bir ǀilişki ǀbulunmuştur. Ek olarak,
ırk ve ǀcinsiyetin ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusunu ǀetkilemediği saptanmıştır.
Ayrıca ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme ǀile ǀkilise ǀfaaliyetlerine ǀyoğun ǀolarak ǀkatılma
arasındaǀ ǀanlamlı ǀbir ilişki ǀbulunmamıştır.
Erdoğanǀ ǀve ǀUçukoğlu ǀ (2011) ǀörneklemini ǀ99’u ǀözel ǀokul ve ǀǀ116’sı ǀdevlet
okulundaǀ ǀöğrenim ǀgören ǀ3, ǀ4 ve ǀ5. ǀsınıf ǀöğrencilerinin ǀoluşturduğu
çalışmalarındaǀ ǀöğrencilerin ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusu ve atılganlık
derecelerini ǀebeveyn ǀtutumlarını ǀalgılamaları ǀaçısından karşılaştırmışlardır.
Çalışma ǀsonucunda, ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusu ǀpuanı ile atılganlık
puanı ǀarasında ǀnegatif ǀilişki ǀbulunmuştur. Bir ǀbaşka ǀdeyişle, olumsuz
değerlendirilme ǀkorkusu ǀazaldıkça ǀatılganlık ǀdüzeyinin ǀarttığı ǀsonucuna
varılmıştır. ǀ
Tosunǀ (2013) ǀ ǀörneklemini ǀ338’i ǀerkek ǀ56’sı ǀkadın ǀtoplam ǀ394 ǀdin
görevlisininǀ oluşturduğuǀ ǀçalışmasında ǀözgüven ǀve ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme
korkusuǀ ǀarasındaki ǀilişkiyi ǀbazı ǀsosyo-demografik ǀdeğişkenler (yaş, ǀcinsiyet,
eğitim düzeyi, ǀmedeni durum, ǀmeslekteki ǀkıdem, ǀgörev ǀyapılan ǀyerleşim
birimi, hayatın çoğunun ǀgeçirildiği ǀyerleşim ǀbirimi) açısından ǀincelemiştir.
Çalışma sonucunda, ǀdin ǀgörevlilerinin ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusunun
yüksek olduğu ǀsonucu ǀelde ǀedilmiştir. Ek olarak, ǀdin ǀgörevlilerinin ǀözgüven
düzeyleri ile olumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusu ǀdüzeyleri ǀarasında ǀanlamlı ǀbir
ilişkiǀ ǀolmadığı ǀbelirlenmiştir.
Alkanǀ ǀ (2015) ǀörneklemini ǀ6, ǀ7 ve ǀ8. ǀsınıfta ǀöğrenim ǀgören ǀ1299 ǀöğrencinin
oluşturduğuǀ ǀçalışmasında ǀöğrencilerin ǀokul ǀortamında ǀyaşadığı olumsuz
değerlendirilme ǀkorkusuyla ǀbazı ǀkişisel ve ǀeğitsel ǀdeğişkenler arasındaki
ilişkiyi

ǀincelemiştir.

ǀÇalışma

ǀsonucunda

ǀöğrencilerin

ǀokul

ortamında
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yaşadıkları ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusuyla ǀakademik ǀbaşarıları arasında
negatif ǀyönde orta ǀdüzeyde ǀbir ilişki ǀolduğu ǀbelirlenmiştir. Ek olarak,
öğrencilerin ǀokul ǀortamında ǀyaşadıkları ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme korkusunu
ölçen ǀölçekten ǀaldıkları ǀpuanların ǀanne-baba ǀmesleği, ǀanne-baba eğitim
durumu, ǀkardeş ǀsayısı, ǀtercih ǀedilen ǀçalışma ǀtürü ve ǀkişilik ǀtipine göre anlamlı
fark ǀgösterdiği, ǀfakat ǀcinsiyet, ǀdershaneye ǀgitme ǀdurumu, ǀsınıf ǀdüzeyi ve
özel ders ǀǀalma ǀdurumuna ǀgöre ǀanlamlı ǀfark ǀgöstermediği ǀtespit ǀedilmiştir.
2.4.2 Benlik Saygısı ile İlgili Araştırmalar
Büyükdere (2004), ǀkişinin ǀbenlik ǀsaygısı ile ǀçatışma eğilimi ǀarasındaki ilişkiyi
incelemek ǀüzere ǀöğretmenlik ǀbölümünde ǀöğrenim ǀgören 343’ü kız, 157’si
erkek 500 ǀüniversite ǀöğrencisi ile ǀçalışmıştır. Araştırma ǀsonuçlarına göre
benlik saygısı ǀile ǀkişinin ǀçatışma ǀeğilimi (aktif-pasif-varoluş-tümden reddetmeyoğunlukaktif ǀönyargılı-pasif ǀtümden ǀreddetme ǀçatışma) ǀarasında anlamlı bir
ilişki olduğu ǀortaya ǀkonulmuştur. Literatürde ǀbenlik ǀsaygısı ǀile ǀçatışma eğilimi
arasındaki ǀilişkiyi ǀinceleyen ǀbaşka ǀçalışmalara ǀrastlanmadığı ǀancak benlik
saygısı ǀazaldıkça ǀçatışmaya ǀdaha ǀyatkın ǀolunacağını ǀbelirten bulguların
varolduğu belirtilmektedir.
Çankaya (2007), 500 ǀkişiden ǀoluşan lise 1. ve 2. sınıf ǀöğrencileri örneklem
grubuyla ǀçalışmış, ǀöğrencilerin ǀbenlik ǀsaygısı ǀdüzeylerinin cinsiyet, sosyal
kaygı ve ǀakademik ǀbaşarı ǀdüzeyleri ile ǀilişkisini ǀincelemiştir. Yapılan çalışma
sonucunda ǀbenlik ǀsaygısı ǀdüzeylerinin ǀcinsiyete ǀgöre ǀdeğişiklik göstermediği,
sosyal ǀkaygı ǀdüzeyine ve ǀakademik ǀbaşarı ǀdüzeyine ǀgöre değişiklik gösterdiği
sonucu ǀelde ǀedilmiştir. Buna ǀgöre, ǀkız ve ǀerkek öğrencilerin benlik saygılarının
birbirinden ǀfarklı ǀolmadığı, ǀbenlik ǀsaygısı ǀarttıkça ǀsosyal ǀkaygının azalacağı,
akademik ǀbaşarının ǀise artacağı ǀortaya konulmuştur.
Alınmış (2011), ǀintihar ǀgirişimi ǀolan ve ǀolmayan 90 ǀşizofrenili hasta ile
çalışarak ǀşizofrenili ǀhastalarda ǀbenlik ǀsaygısı, ǀproblem ǀçözme becerisi, sosyal
destek ve ǀintihar ǀdüşüncesi ǀarasındaki ǀilişkiyi ǀincelemiş, ǀintihar düşüncesinin
neye ǀgöre ǀdeğişkenlik ǀgösterdiğini ǀaraştırmıştır. Yapılan araştırma sonuçlarına
göre değişkenlerden ǀyalnızca ǀbenlik ǀsaygısının ǀintihar ǀdüşüncesi ile arasında
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anlamlı ǀbir ǀilişki ǀolduğu, ǀdiğer ǀdeğişkenlerin ǀbirbirinden ǀanlamlı olarak
etkilenmediği ǀbulgusu ǀelde ǀedilmiştir.
Türkmen (2011), 196 ǀüniversite ǀöğrencisi ǀörneklemiyle ǀaraştırma grubunu
oluşturarak ǀöznel iyi ǀoluş ve ǀanne ǀbaba ǀtutumları, ǀözsaygı ve ǀsosyal destek
ilişkisini ǀincelemiştir. Araştırma ǀsonucunda ǀanne ǀbaba ǀtutumlarının özsaygıyı
etkilediği, ǀanne ǀbaba ǀtutumlarının ǀalgılanan ǀsosyal ǀdesteği ǀetkilediği ve
özsaygı ǀdeğişkeni ile ǀalgılanan ǀsosyal ǀdestek ǀdeğişkeninin ǀbireyin öznel iyi
oluşuna ǀetki ǀettiği ǀsonucuna ǀvarılmıştır.
Özdemir (2016), ǀmeslek ǀlisesinde ǀöğrenim ǀgören 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden
oluşan 108 ǀöğrenci ile ǀçalışarak ǀöğrencilerin ǀbenlik ǀsaygısı ile psikolojik
yardım ǀalma ǀtutumu ǀve ǀproblem ǀçözme ǀdavranışı ǀarasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Yapılan ǀçalışma ǀsonucunda ǀbenlik ǀsaygısı ǀile problem çözme
becerisi ǀarasında ǀanlamlı ǀbir ǀilişki ǀolduğu, ǀbenlik ǀsaygısı ǀyükseldikçe problem
çözme ǀbecerisinin de ǀyükseldiği ǀsonucu ǀelde ǀedilmiştir.
Akyıldırım (2017), ǀüniversite ǀöğrencilerinde ǀbenlik ǀsaygısı, ǀpsikolojik sağlamlık
ve algılanan ǀsosyal ǀdestek ǀarasındaki ǀilişkiyi ǀincelemiş; 113 kadın, 36 erkek
olmak ǀüzere 148 ǀkişiyle ǀörneklem ǀgrubunu ǀoluşturmuştur. ǀAraştırmaya katılan
kişilerden 38 kişi ǀpsikolojik ve ǀpsikiyatrik ǀtedavi ǀgörmüş, ǀbunların 5’inin düzenli
ilaç 26 ǀkullandığı, 3’ünün ǀara ǀsıra ǀilaç ǀkullandığı, 23’ünün ǀise ǀgeçmişte ilaç
kullandığı ǀbildirilmiştir. Araştırma ǀsonuçları ǀincelendiğinde ǀbenlik saygısı,
algılanan ǀsosyal ǀdestek ve ǀpsikolojik ǀsağlamlık ǀarasında ǀanlamlı bir ilişki
olduğuǀ ǀgörülmüştür.
2.4.3 Ebeveyn Tutumları ile İlgili Araştırmalar

Querido, ǀWarner ve ǀEyberg (2002), ǀAfro-Amerikan ǀailelerdeki okul öncesi
dönemdeki ǀçocukların ǀdavranış ǀproblemleriyle ǀebeveyn ǀtutumları arasındaki
ilişkiyi ǀincelemek ǀamacıyla 3-6 yaş ǀaralığındaki 108 ǀçocukla yürüttükleri
çalışmanın ǀsonucunda ǀçocukların ǀdavranış ǀproblemlerinin ǀannenin öğrenim
düzeyi, ǀailenin ǀgelir ǀdüzeyi ile ǀdemokratik, ǀotoriter ve ǀizin verici ǀtutumla ilişkili
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olduğunu

tespit

ǀetmişlerdir.

Hiyerarşik

ǀregresyon

ǀanalizi

neticesinde

demokratik ǀebeveyn ǀtutumunun ǀdaha az davranış ǀproblemini yordadığı
sonucuna ǀulaşmışlardır.
Nicholson, ǀFox ve ǀJohnson (2005), ǀebeveyn ǀtutumları ile ǀçocukların dışa
dönük ǀdavranışları ǀarasındaki ǀilişkiyi ǀincelemeyi ǀamaçladıkları ǀçalışmalarını,
2-5ǀ yaş ǀarası ǀçocuğa ǀsahip ǀ60 ǀanne-babaylaǀ ǀyürütmüşlerdir. ǀAraştırma
sonuçlarıǀ ǀincelendiğinde ǀçocuklarını ǀzorlayıcı, ǀsert ǀtutumlar ǀsergileyen ve
fiziksel ǀcezalandırma ǀyöntemlerini ǀtercih ǀeden ǀanne ǀbabaların çocuklarının
daha ǀsık ǀdavranış ǀsorunları ǀyaşadıkları ǀbulunmuştur. Ancak ǀanne babaların
sergiledikleri ǀebeveyn ǀtutumları ile ǀprososyal ǀdavranışlar ǀarasında ǀbir ilişki
bulunamamıştır.
Yağmurlu ve ǀSanson (2009), ǀfarklı ǀkültürlerdeki ǀailelerin ǀebeveyn tutumları ile
prososyal ǀdavranışları ve ǀmizaçlarını ǀincelemeyi ǀamaçladıkları ǀçalışmalarında
153’üǀ ǀAvustralyalı, ǀ58’i ǀTürk ǀolmak ǀüzere ǀtoplam ǀ221 4-6ǀ ǀyaş ǀgrubu çocukla
çalışmışlardır. ǀ ǀAraştırmanın ǀsonuçları ǀincelediğinde ǀTürk ǀçocuklarının daha
boyun ǀeğici ǀbir ǀyapıya ǀsahip ǀoldukları ve ǀyardım almaya daha meyilli oldukları
görülmektedir.
Cheah, ǀLeung, ǀTahseen ve ǀSchultz (2009), ǀannelerin ǀdemokratik tutumlarının
çocukların ǀüzerindeki ǀetkilerini ǀincelemeyi ǀamaçladıkları ǀçalışmalarını 85
göçmen ǀanne ve ǀonların ǀokul öncesi ǀeğitime ǀdevam ǀeden çocuklarıyla
yürütmüşlerdir. ǀAraştırma ǀsonuçları ǀincelendiğinde ǀannelerin demokratik
tutumu ǀsergilemeyi ǀtercih ǀettikleri, ǀdemokratik ǀtutumun ǀçocukların problem
davranışlarının ǀazalmasına; ǀdavranış, ǀdikkat ve ǀöz ǀdüzenleme becerilerinin
artmasına ǀkatkı ǀsağladığı ǀtespit ǀedilmiştir.
Rinaldi ve ǀHowe (2012), ǀebeveyn ǀtutumları ile ǀçocuğun içselleştirilmiş,
dışsallatırılmış
araştırmadaǀ

ǀve

ǀuyum

ǀçocukların

ǀdavranışları

ǀdışsallaştırılan

ǀarasındaki

ǀilişkiyi

ǀdavranışlarının

ǀinceledikleri

ǀ%44’nün

ǀanne

babalarınǀ ǀizin ǀverici ǀve ǀotoriter ǀtutumlarıyla ǀaçıklanabileceği ǀsonucuna
ulaşılmıştır. ǀ Ek olarak demokratik ǀebeveyn ǀtutumunun ǀçocuğun ǀuyumlu
davranışlarǀ sergilemesi üzerinde ǀetkili ǀolduğu ǀtespit ǀedilmiştir.
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Aktaş-Özkafacı (2012), ǀannelerin ǀebeveyn ǀtutumları ile ǀçocukların sosyal
becerileri ǀarasındaki ǀilişkiyi ǀincelemek ǀamacıyla 6 ǀyaş ǀgrubu 33 çocukla
yaptığı ǀçalışmada ǀçocuğun ǀcinsiyetinin ǀsosyal ǀbeceriler ǀüzerinde farklılık
yaratmadığı,

ǀannelerin

ǀdemokratik

ǀtutumu

ǀarttıkça

ǀçocukların

sosyal

becerilerinin ǀarttığı, ǀotoriter, ǀaşırı ǀkoruyucu ve ǀizin ǀverici ǀtutumların çocuğun
sosyal ǀbecerilerinde ǀolumsuz ǀetkileri ǀolduğu ǀsonucuna ǀulaşmıştır.
Sak ve ark. ǀ (2015), ǀ4-6 ǀyaş ǀaralığındaki ǀçocukların ǀanne ǀbabalarının
ebeveynlikǀ ǀtutumlarını ǀincelemek ǀamacıyla ǀ258 ǀanne-babaǀ ǀçifti ǀile ǀyaptıkları
çalışmadaǀ ǀebeveyn ǀtutumlarının ǀanne ǀbabaların ǀyaşlarından, ǀöğrenim
durumlarından, evlendikleri ǀyaştan ve ǀsahip ǀoldukları ǀçocuk ǀsayısından
etkilendiği; annelerin babalara ǀgöre ǀdaha ǀdemokratik ǀtutuma ǀsahip ǀoldukları,
43 ǀeğitim düzeyi düşmesinin ve ǀçocuk ǀsayısının ǀartmasının ǀotoriter tutumunun
sergilenmesinin arttığı ǀsonucuna ǀulaşmıştır.
Tilbe (2015), ǀçocukların ǀdavranış ǀdüzenleme ǀbecerisi ile ǀebeveyn tutumları ve
problem ǀdavranış ǀarasındaki ǀilişkiyi ǀincelemek ǀamacıyla 53-78 aylık 143
çocukla ǀgerçekleştirdiği ǀçalışmasında ǀçocuklara ǀyönelen ǀolumsuz ebeveyn
tutumlarının ǀdavranış ǀdüzenleme ǀbecerilerini ǀolumsuz ǀetkilediği ve yordayıcısı
olduğu, ǀdüşük ǀdüzeyde davranış ǀdüzenlemeye ǀsahip ǀçocukların akran
sorunları ǀyaşayabilecekleri ǀsonucuna ǀulaşmıştır.
Parsak (2015), ǀebeveyn ǀtutumları ile ǀokul öncesi ǀçocukların ǀsosyal becerileri
ve empati ǀbecerileri ǀarasındaki ǀilişkiyi ǀincelemek ǀamacıyla 210 ǀçocukla
yaptığı

ǀçalışmada

ǀolumlu

ǀebeveyn

ǀtutumunun

ǀsergilendiği

ǀailelerde

çocukların ǀyüksek ǀsosyal ǀbeceriler ǀsergilediği, ǀsergilenen ǀyüksek sosyal
beceriler ǀneticesinde ǀdaha ǀaz ǀdavranış ǀproblemi ǀgösterildiği sonucuna
ulaşmıştır.
Gözübüyük (2015), okul ǀöncesi ǀeğitime ǀdevam ǀeden ǀçocukların ebeveyn
tutumlarının ǀçocuklarda ǀöz-kontrol ve ǀdavranış ǀsorunları ǀarasındaki doğrudan
ve ǀdolaylı ǀetkilerini ǀincelemek ǀamacıyla ǀ450 çocuk, ebeveynleri ve
öğretmenleriyle ǀyaptığı ǀçalışmada ǀçocukların ǀebeveyn ǀtutumları ile davranış
sorunları ǀarasında ǀpozitif ǀyönde ǀanlamlı ǀbir ilişki ǀolduğu, ǀöz kontrolün anneler
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tarafından ǀöğretmenlere ǀnazaran ǀdaha ǀdüşük ǀpuanlandığı, öz kontrolün
ebeveyn ǀtutumları ile ǀdavranış ǀsorunları ǀarasında ǀaracılık ǀetkisi olduğu
sonuçlarına ulaşmıştır
Bedge ve ǀÖzyürek (2015), ǀebeveyn ve ǀöğretmen ǀtutumlarıyla okul öncesi
dönem ǀçocuklarının ǀproblem ǀçözme ǀbecerileri ǀarasındaki ǀilişkiyi incelemek
amacıyla 5-6 ǀyaş ǀgrubundaki 60’ı ǀkız 60’ı ǀerkek ǀolmak ǀüzere ǀtoplam 120
çocuk ǀve ǀbu ǀçocukların ǀanne-babaları ve ǀöğretmenleriyle ǀyaptığı çalışmada
babaların ǀartan ǀdemokratik ǀtutumlarının ǀeylemlerin ǀsonucunu ǀtahmin etme
becerilerini ǀarttırdığı, ǀbabaların ǀartan aşırı ǀkoruyucu ǀtutumlarının çocukların
probleme ǀyönelik ǀsoru ǀsorma ǀbecerilerini ǀazalttığı ǀsonucuna ulaşmıştır.
Annelerin ǀartan ǀaşırı ǀkoruyucu ǀtutumlarının da ǀçocukların ǀproblem öğelerini
tanımlama ǀbecerilerini ǀarttırdığı ǀtespit edilmiştir.
Aktürk (2015), okul ǀöncesi ǀeğitime ǀdevam ǀeden 5 ǀgrubu ǀçocukların anne
baba ǀtutumlarını ǀçeşitli ǀdeğişkenlerle ǀilişkisini ǀincelediği ǀçalışmasını 420 anne
ve 187 ǀbaba ile ǀyürütmüştür. Araştırma ǀsonuçlarına ǀgöre ǀanne ǀve babaların
çocuğun ǀcinsiyetine ǀgöre ǀtutumlarında ǀbir ǀfarklılık ǀolmadığı, ǀbabaların meslek
ve ǀeğitim ǀdüzeyleri, ǀannelerin ǀçocuk ǀsayısı, ǀyaşları ve ǀeğitim düzeylerine
göre ǀtutumlarının ǀfarklılık ǀgösterdiği, ǀbabaların ǀannelere göre daha demokratik
annelerin ǀbabalara ǀgöre ǀdaha ǀizin ǀverici ǀtutumlar ǀsergilediği ǀtespit edilmiştir.
Bartholomeu, ǀMontie, ǀFiamenghi ve ǀMachado (2016), ǀçocuk yetiştirme
tutumları ile ǀsosyal ǀbeceriler ǀarasındaki ǀilişkiyi ǀincelemeyi amaçladıkları
araştırmalarını 202 ǀçocukla ǀyürütmüşlerdir. Araştırma ǀsonuçları incelendiğinde
farklı ǀsosyal ǀbecerilerin, ǀfarklı ǀçocuk ǀyetiştirme ǀtutumlarıyla ilişkili olduğu,
olumlu ǀçocuk ǀyetiştirme ǀtutumlarının ǀuyum ve ǀfedakarlık ǀüzerinde etkili
olduğu, ǀnegatif ǀçocuk ǀyetiştirme ǀtutumlarının ise ǀatılganlık davranışları
üzerinde ǀetkili ǀolduğu ǀgörülmektedir.
Sirkeci (2017), ǀokul ǀöncesi ǀdönem ǀçocuklarında ǀanksiyete ile ebeveyn
tutumları ve ǀanksiye ǀarasındaki ǀilişkiyi ǀincelemek ǀamacıyla 4-6 yaş
aralığındaki

ǀ358

ǀçocuğun

ǀebeveyniyle

ǀyaptığı

ǀçalışmada

çocuklarda

anksiyetenin ǀyaş ve ǀcinsiyete ǀgöre ǀfarklılık ǀgöstermediği, ǀancak ǀgelir
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düzeyine ǀgöre ǀfarklılık ǀgösterdiği, ǀebeveynlerce ǀdemokratik ǀtutumun diğer
ebeveyn ǀtutumlarından ǀdaha ǀfazla ǀsergilendiği ǀancak ǀçocuklardaki anksiyete
ile ǀebeveyn ǀtutumları ǀarasında ǀbir ǀilişki ǀolmadığını tespit ǀetmiştir.
Karakuş (2017), ǀebeveyn ǀtutumları ile ǀçocukların ǀsosyal ǀproblem çözme
becerileri ǀarasındaki ǀilişkiyi ǀincelemek ǀamacıyla ǀokul ǀöncesi ǀeğitime devam
eden 500 ǀçocukla ǀyürüttüğü ǀçalışmasında ǀçocukların ǀproblem ǀçözme
becerileriǀ ǀüzerinde ǀebeveyn ǀtutumlarının ǀbir ǀetkisi ǀolmadığı ǀsonucuna
ulaşmıştır. ǀ
Eke (2017) ǀ ǀebeveyn ǀtutumları ile ǀçocukların ǀözdüzenleme ǀbecerileri
arasındakiǀ ǀilişkiyi ǀincelemek ǀamacıyla ǀ130 ǀçocuk ǀve ǀanneleri ǀile ǀyürüttüğü
çalışmasındaǀ ǀannelerin ǀizin ǀverici ǀtutumları ǀile ǀçocukların ǀöz ǀdüzenleme
becerileriǀ arasında istatistiksel ǀolarak ǀnegatif ǀyönde ǀanlamlı ǀbir ǀilişki ǀolduğu,
annelerinǀ ǀizin verici tutumları ǀarttıkça ǀçocukların ǀözdüzenleme ǀbecerilerinin
azaldığı, ǀ ǀannelerin ǀdemokratik, ǀotoriter ǀve ǀkoruyucu ǀtutumlarının ǀçocukların
özdüzenlemeǀ ǀbecerileri ǀüzerinde ǀbir ǀetkisi ǀolmadığı ǀsonucuna ǀulaşmıştır.
Atabey (2017), ǀokul ǀöncesi ǀeğitime ǀdevam ǀeden ǀçocukların annelerinin
tutumlarını ǀçeşitli ǀdeğişkenlere ǀgöre ǀincelemek ǀamacıyla 348 ǀanneyle yaptığı
çalışmada ǀannelerin ǀerkek ǀçocuklarına ǀdaha demokratik davrandıkları, çalışan
annelerin ǀdaha ǀaz ǀkoruyucu ǀtutum ǀsergilediği, ǀokul öncesi ǀeğitime devam
süresi ve ǀeğitim ǀdüzeyi ǀarttıkça ǀkoruyucu ǀtutumun ǀazaldığı, ǀdoğum sırasının,
anne ǀyaşının, ǀçocuk ǀsayısının ǀanne ǀtutumlarını ǀetkilemediği sonucuna
ulaşmıştır.
Erdoğan, ǀYoleri ve ǀTetik (2017), ǀebeveyn ǀtutumları ile ǀçocukların mizaç
özellikleri ǀarasındaki ǀilişkiyi ǀincelemek ǀamacıyla 261 ǀokul ǀöncesi dönem
çocuğuyla ǀyaptıkları ǀçalışmada, ǀçocukların ǀsebatkarlık ve ǀritmiklik mizaç
özelliğine ǀsahip ǀolmalarının ǀdemokratik ǀtutumla ǀpozitif, ǀotoriter ǀtutumla
negatif ǀyönlü ǀbir ǀilişki ǀiçerisinde ǀolduğu; ǀsebatkarlık ve ǀritmiklik mizaç
özelliklerinin ǀdemokratik ǀtutumu, ǀtepkisellik ǀmizaç ǀözelliğinin de otoriter
tutumu ǀpozitif ǀyönde ǀyordadığı ǀsonucuna ǀulaşmıştır
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3. BÖLÜM
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
3.1 Araştırmanın Modeli
Bu ǀaraştırma; üniversite öğrencilerinde ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme korkusunun
çeşitli değişkenler açısından incelenmesini ve risk faktörlerinin belirlenmesini
amaçlayan ǀilişkisel ǀtarama ǀmodelinde ǀbir ǀaraştırmadır. ǀİlişkisel ǀtarama
modelindeǀ ǀbağımsız ǀdeğişkenlere ǀmüdahale ǀedilmeden ǀbu ǀdeğişkenlerin
bağımlıǀ ǀdeğişken ǀüzerindeki ǀetkisi ǀincelenir (Büyüköztürk, ǀKılıç-Çakmak,
Akgün, ǀKaradeniz ǀve ǀDemirel, ǀ2013).
3.2 Evren ve Örneklem
Araştırmanın hedef evreni Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji bölümünde
öğrenim gören öğrencilerdir. Veriler belirlenen hedef evren üzerinden seçkisiz
olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılarak
toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji
Bölümünde öğrenim gören 306 öğrenci oluşturmaktadır.

Verilerin 134

katılımcıyı kapsayan kısmı sınıf ortamında katılımcıların verilen anketleri
yanıtlaması yoluyla toplanmıştır. Geriye kalan 172 kişiye ise Covid 19 salgını
sebebiyle üniversitelerdeki eğitime verilen aradan ötürü online platformlar
aracılığıyla ulaşılmış ve anket uygulanmıştır. Katılımcılara bilgi formlarının
verilmesi ve onaylarının alınması anketi doldurmadan gerçekleştirilmiştir.
3.3 Veri Toplama Araçları
Araştırmaya dahil edilen bireylerin demografik özelliklerini belirlemek için kişisel
bilgi formu kullanılmıştır. Bunun dışında, bu araştırmada ǀLeary ǀ (1983)
ǀtarafından geliştirilenǀ ǀve ǀÇetin, ǀDoğan ǀve ǀSapmaz ǀ (2010) ǀtarafından ǀTürk
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ǀkültürüne uyarlananǀ ǀOlumsuz ǀDeğerlendirilme ǀKorkusu ǀÖlçeği ǀKısa ǀFormu,
ǀSümer ve Güngörǀ ǀ (1999) ǀtarafından ǀgeliştirilen ǀÇocuk ǀYetiştirme ǀTutumları
ǀÖlçeği ve Rosenbergǀ ǀ (1965) ǀtarafından ǀgeliştirilen ve ǀÇuhadaroğlu ǀ (1986)
ǀtarafından Türkǀ ǀkültürüne ǀuyarlanan ǀRosenberg ǀBenlik ǀSaygısı ǀölçekleri
ǀkullanılmıştır.

3.3.1 Kişisel Bilgi Formu
Kişsel bilgi formu, bu araştırma da kullanılmak üzere araştırmacı tarafından
oluşturulmuştur. Çalışmaya katılan katılımcılar kişisel bilgi formunda cinsiyet,
sınıf, bölüm ve anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, aile aylık ortalama gelir,
kardeş sayısı ve not ortalamasını belirleyecek sorulara yanıt vermişlerdir.
3.3.2 Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği (ODKÖ)
Leary ǀ (1983) ǀtarafından ǀgeliştirlen ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusu ölçeği
öz bildirm tarzı 12 maddeden oluşmaktadır. ǀÇetin, ǀDoğan ve ǀSapmaz (2010)
12ǀ ǀmaddeden ǀoluşan ǀbu ǀölçeği uyarlamaǀ çalışmaları ǀsonucunda ǀ11
maddeyeǀ ǀdüşürmüşlerdir.

ǀÖlçek maddeleriǀ ǀbireyin başkalarııǀtarafından

olumsuzǀ ǀdeğerlendirilme ǀdurumlarına yönelikǀ ifadeleri içermektedir. ǀÖlçeği
oluşturanǀ ǀ11 ǀmaddenin ǀsekizi olumsuz değerlendirilmeǀ durumlarına ǀyönelik
endişeǀ ǀve ǀkorku ǀifadelerinden oluşurken, geriyeǀ kalan ǀ3 ifade ǀise ǀendişe ve
korkununǀ ǀolmadığı ǀifadelerden oluşmaktadır. ǀÖlçek “Hiç Uygun ǀDeğil ǀ (1)”
yanıtıǀ ǀile “Tamamen ǀUygun” yanıtlarıǀ ǀarasında derecelendirilmiş ǀ5’li ǀlikert
tipindeǀ ǀbir ǀölçektir. ǀÖlçeğin Türkçeǀ ǀformuna yönelik ǀgeçerlik ǀve ǀgüvenilirlik
çalışmalarıǀ daǀ Çetin, ǀDoğan ve Sapmazǀ (2010) tarafından ǀgerçekleştirilmiştir.
Geçerlikǀ çalışmaları kapsamında ǀölçüt ǀbağıntılı geçerlik ǀiçin ǀODKÖ’nün
Sosyalǀ ǀGörünüş ǀKaygısı Ölçeği ile ǀkorelasyonuna bakılmış ve ǀkorelasyon
katsayısıǀ 0,60 ǀolarak elde edilmiştir. ǀAyrıca, ODKÖ’nün ǀfaktör ǀyapısını ǀortaya
koymakǀ ǀamacıyla doğrulayıcı ve ǀaçımlayıcı faktör ǀanalizleri ǀgerçekleştirilmiştir.
Güvenirlikǀ çalışmaları ǀkapsamında ǀise cronbach ǀalfa iç ǀtutarlılık ǀkatsayısı
0,84, test-tekrar ǀtest ǀgüvenirlik ǀkatsayısı 0,82 ǀolarak ǀtespit ǀedilmiştir. ǀAyrıca,
ODKÖ’nün ǀmadde ǀtoplam ǀkorelasyon katsayılarının ǀ0,37-0,68 arasında
olduğu ǀbelirlenmiştir. ǀElde ǀedilen ǀtüm sonuçlar, ǀODKÖ’nün ǀbireylerin olumsuz
değerlendirilme ǀkorkularını ǀölçmek bakımından ǀgeçerli ve ǀgüvenilir ǀbir ǀölçme
aracı ǀolduğunu ǀortaya ǀkoymaktadır.
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3.3.3 Benlik Sayısı Ölçeği (BSÖ)
Rosenbergǀ ǀ(1965) ǀǀtarafından ǀgeliştirilen ǀölçek ǀÇuhadaroğlu (1986) tarafından
Türkçe’yeǀ ǀuyarlanmıştır. ǀ63 ǀmaddeden ǀoluşan ǀölçeğin ǀ12 alt ǀtesti ǀvardır. Bu
araştırmada ǀsadece ǀbenlik ǀsaygısı ǀalt ǀtesti ǀkullanılmıştır. ǀGuttman ölçüm
şekline ǀgöre ǀdüzenlenmiş ǀtestte, ǀolumlu ve ǀolumsuz ǀyüklü ǀmaddeler ardışık
olarak ǀsıralanmıştır. ǀÖlçeğin ǀkendi ǀiçinde ǀdeğerlendirme ǀsistemine göre
denekler ǀ0 ile ǀ6 aǀrasında ǀpuan ǀalmaktadırlar. ǀSayısal ǀölçümlerle ǀyapılan
karşılaştırmalardaǀ ǀbenlik ǀsaygısı, ǀyüksek ǀ (0-1 puan), ǀorta ǀ (2-4 puan) ve
düşükǀ ǀ (5-6 puan) ǀolarak ǀdeğerlendirilmektedir. ǀPuanın ǀyüksek ǀolması ǀbenlik
saygısının ǀdüşük, ǀaz ǀolması ǀise ǀbenlik ǀsaygısının ǀyüksek ǀolduğunu
göstermektedir.
Rosenbergǀ ǀbenlik ǀsaygısı ǀölçeğinin ǀTürkiye’deki ǀgüvenirlik ǀve ǀgeçerlik
çalışmalarıǀ ǀÇuhadaroğlu ǀ (1986) ǀtarafından ǀ205 ǀkişilik ǀlise ǀörneklem
grubundaǀ ǀyapılmıştır. ǀÖlçeğin ǀbir ǀay ǀara ǀile ǀyapılan test-tekrar-test ǀgüvenirlik
katsayısıǀ ǀ0,75 ǀolarak ǀbulunmuştur. ǀÖlçeğin ǀgeçerlik ǀçalışmaları için
psikiyatrik ǀgörüşmelerden ǀfaydalanılmış ǀve ǀgeçerlik ǀkatsayısı ǀ0,71 olarak
tespit ǀedilmiştir.
3.3.4 Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği (ÇYTÖ)
Ölçek, ǀergen ǀyetiştirme ǀstillerini ǀölçmek ǀiçin ǀMaccoby ve ǀMartin’in (1983)
önerdiği ǀboyutlar ǀile ǀLamborn ǀve ǀarkadaşlarının (1991) ǀçalışmaları ǀörnek
alınarak ǀSümer ve ǀGüngör (1999) ǀtarafından ǀyeni ǀmaddeler ǀeklenerek
geliştirilmiştir. ǀÖlçek ǀ22 ǀmadde ǀiçermekte ǀve ǀmaddeler ǀbeşli ǀderecelendirme
üzerinden ǀdeğerlendirilmektedir. ǀAnne ǀve ǀbaba ǀiçin ǀayrı ǀayrı ǀdeğerlendirme
imkânı ǀbulunan ǀölçekte ǀçocuk ǀyetiştirme ǀstillerinin ǀaltında ǀyatan ǀkabul/ilgi
boyutunu ǀölçmek ǀiçin ǀ11 ǀve ǀkontrol ǀboyutunu ǀölçmek ǀiçin ǀ11 madde yer
almaktadır. ǀ1, ǀ3, ǀ4, ǀ7, ǀ9, ǀ10, ǀ11, ǀ12, ǀ13, ǀ14, ǀ16. ǀmaddeler ǀkabul/ilgi/sevgi
boyutunu; ǀ2, ǀ5, ǀ6, ǀ8, ǀ15, ǀ17, ǀ18, ǀ19, ǀ20, ǀ21, ǀ22. ǀmaddeler ǀsıkı
denetim/kontrolǀ ǀboyutunu ǀölçmektedir. ǀ11, ǀ12 ve ǀ13. ǀmaddeler ǀters ǀyönde
puanlananǀ ǀmaddelerdir.
Kabul/ilgi ǀboyutu ǀanne-babanın ǀçocuğu ǀkabul ǀetmesini, ǀanlamasını ve
çocuğuna ǀgösterdiği ǀsevgiyi ǀve ǀilgiyi ǀdeğerlendirmektedir. ǀKontrol ǀboyutu,
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ana-babanınǀ

ǀçocuğun

ǀdavranışlarını

ǀsınırlandırmasını,

ǀizlemesini

ve

çocukların ǀdisipline ǀedilmesini ǀiçermektedir. ǀHer alt boyuttan ǀalınan ǀtoplam
puanınǀ ǀyüksekliği, ǀo ǀboyutun ǀifade ǀettiği ǀtutumun yüksekliğini ǀortaya
koymaktadır. ǀÖlçek ǀgeliştirme ǀçalışması ǀergenlerden, çocukluk ǀdönemlerinde
ana-babalarıyla ǀolan ǀilişkilerini ǀdüşünerek ǀgeçmiş zamandaǀ ǀverilen ǀifadelere
ǀkatıldıklarını

neǀ ǀderecede

ǀdeğerlendirmeleri

istenmiştirǀ (örneğin,

‘her

davranışımıǀ ǀsıkı ǀsıkıya ǀkontrol ǀetmek ǀisterdi’).ǀÇYTÖ’den ǀboyutlar ve
kategorikǀ ǀolmak ǀüzere iki düzeyde ǀbilgi ǀalınabilmektedir. ǀBoyutlar ǀtemelinde
kabul/ilgiǀ ǀve ǀkontrol; kategorikǀ ǀolarak ǀise ǀher ǀiki ǀboyutta ǀmedyan ǀdeğerin
üstündeǀ ǀpuan ǀalanlar demokratikǀ (demokratik), ǀaltında ǀpuan ǀalanlar ǀise ǀizin
verici/ihmalkârǀ (ihmalkar) ǀana-babalar ǀolarak ǀsınıflandırılmaktadır. ǀKabul/ilgi
boyutundaǀ medyanın ǀüstünde, ǀkontrol ǀboyutunda ǀmedyanın ǀaltında ǀpuan
alanlarǀ hoşgörülüǀ (hoşgörülü); ǀkabul/ilgi ǀboyutunda ǀmedyanın ǀaltında, ǀkontrol
boyutundaǀ ǀmedyanın ǀüstünde ǀpuan ǀalanlar ǀise ǀotoriter ǀana-babalar ǀolarak
sınıflandırılmaktadırǀ (Sümer ve Güngör, 1999).
Sümerǀ ve ǀGüngör (1999) ǀçalışmalarındaǀǀÇYTÖ’nün ǀiç ǀtutarlılık ǀkatsayılarını
annenin ǀgösterdiği ǀkabul/ilgi ve ǀkontrol ǀboyutu için ǀsırasıyla .81 ve .79;
babanın ǀgösterdiği ǀkabul/ilgi ve ǀkontrol ǀboyutu ǀiçin ǀsırasıyla .91 ve .90 olarak
bulmuştur. ǀÖlçekte ǀyer ǀalan ǀyönergede ǀölçeği ǀyanıtlarken ǀdikkat ǀedilmesi
gereken ǀnoktalar ǀvurgulanmış ve ǀöğrencilerden ǀher ǀmadde ǀiçin ǀkendilerine
en ǀuygun ǀseçeneği ǀişaretlemeleri ǀistenmiştir.
3.4 Verilerin İstatistiksel Analizi
Araştırmada

ǀsoru

ǀformundan

ǀelde

ǀedilen

ǀverilerin

ǀistatistiksel

çözümlenmesindeǀ ǀSosyal Bilimler için İstatistik Programı (SPSS) 24,0
kullanılmıştır.
Araştırma ǀkapsamına ǀalınan ǀbireylerin ǀtanıtıcı ǀözelliklerinin ǀbelirlenmesinde
frekans ǀanalizi kullanılmış ǀolup, ǀelde ǀedilen ǀbulgular ǀfrekans ǀdağılım tabloları
ile ǀgösterilmiştir.
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Katılımcıların ǀolumsuz ǀdeğerlendirilme ǀkorkusu, ǀbenlik ǀsaygısı ǀve ǀçocuk
yetiştirmeǀ ǀtutumları ǀölçeğinden ǀaldıkları ǀpuanlara ǀait ǀortalama, ǀstandart
sapma, ǀalt ǀve ǀüst ǀdeğer ǀgibiǀ tanımlayıcı ǀistatistikler ǀverilmiştir.
Araştırma kapsamında belirlenen araştırma sorularının test edilmesi için
uygulanacak istatistiksel analizlerin belirlemeden önce ölçeklerden elde edilen
verilerin normal dağılım varsayımını sağlayıp sağlamadığı Kolmogorov-Smirnov
testi ile incelenmiştir. Kolmogorov-Smirnov testine ilişkin sonuçlar Tablo 1’de
verilmiştir.

Tablo 1.
ODK, BSÖ ve ÇYTÖ puanlarının normalliğine ilişkin Kolmogorov-Smirnov testi
sonuçları
Ölçekler

Kolmogorov-Smirnov
N

istatistik

p

Olumsuz değerlendirilme korkusu

306

0,106

0,000

Benlik saygısı

306

0,257

0,000

Çocuk yetiştirme tutumları anne kabul-ilgi boyutu

306

0,138

0,000

Çocuk yetiştirme tutumları baba kabul-ilgi boyutu

306

0,135

0,000

Çocuk yetiştirme tutumları anne kontrol boyutu

306

0,122

0,000

Çocuk yetiştirme tutumları baba kontrol boyutu

306

0,123

0,000

Tablo 1 incelendiğinde, ölçeklerden elde edilen puanların normal dağılım
varsayımını sağlamadığı görülmektedir (p<0,05). Bu yüzden, araştırma
sorularının test edilmesinde normallik varsayımın sağlanmadığı durumlarda
kullanılan parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Bu kapsamda, ODKÖ’den
elde edilen puanların cinsiyete göre karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi,
sınıf, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi göre karşılaştırılmasında ise
Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Ölçek puanlarının sayısal demografik
değişkenler (yaş, aile aylık ortalama gelir, kardeş sayısı, not ortalaması)
arasındaki

ilişkinin

belirlenmesi

amacıyla

Spearman

korelasyon

testi

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan tüm ölçek ve alt ölçekler arasındaki
ilişkinin belirlenmesi amacıyla da Spearman korelasyon testi uygulanmıştır.
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ODK’nın bağımlı değişken, benlik saygısı ve çocuk yetiştirme tutumlarının alt
ölçeklerinin bağımsız değişken olduğu bir model oluşturulmuş ve bu modelin
anlamlılığı çoklu doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. Son olarak,
ODK’nın bağımlı değişken, benlik saygısı ve çocuk yetiştirme tutumlarının alt
ölçekleri, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, yaş, aile ortalama aylık gelir,
kardeş sayısı ve not ortalamasının bağımsız değişken olarak yer aldığı bir
model daha oluşturulmuş ve bu modelin anlamlılığı da çoklu doğrusal regresyon
analizi ile test edilmiştir.
Araştırma kapsamında uygulanan ankette yer alan kişisel bilgi formundaki anne
eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi maddelerinin bazı kategorilerinde oldukça
az kişi olduğu görülmüş ve bu yüzden eğitim düzeyi değişkeni de düşük (ilkokul
+okuryazar+okuma-yazma bilmiyor), orta (ortaokul+lise) ve yüksek (üniversite)
eğitim düzeyi olmak üzere yeniden sınıflandırılmıştır.
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4. BÖLÜM
BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde, araştırmaya dâhil edilen bireylerin sosyodemografik bilgilerine ilişkin bulgulara, katılımcıların ODKÖ, BSÖ ve ÇYTÖ’den
aldıkları puanlara ilişkin betimsel istatistiklere ve araştırmanın amaçları
doğrultusunda belirlenen araştırma sorularının yanıtlanmasına yönelik olarak
uygulanan istatistiksel analizlerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
4.1 Katılımcılara İlişkin Sosyo-Demografik Bilgiler
Araştırmaya dâhil elden bireylere ait cinsiyet, sınıf, anne eğitim düzeyi ve baba
eğitim düzeyi kategorik değişkenlerine ilişkin betimsel bulgular Tablo 2’de yer
almaktadır.
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Tablo 2.
Katılımcıların kategorik sosyo-demografik bilgilerine yönelik bulgular
Sayı (n)

Yüzde (%)

199
107

65,04
35,96

Sınıf
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf

55
61
94
96

18,97
19,93
30,73
31,37

Anne Eğitim Düzeyi
Okur-yazar değil
Okula gitmemiş ama okuma yazma biliyor
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Üniversite mezunu

7
20
69
54
88
68

2,29
6,54
22,55
17,65
28,76
22,21

Baba Eğitim Düzeyi
Okur-yazar değil
Okula gitmemiş ama okuma yazma biliyor
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Üniversite mezunu

0
0
41
30
85
150

0
0
13,40
9,81
27,77
49,02

Cinsiyet
Kadın
Erkek

Tablo 2’ye göre, katılımcıların %65,04’ü (n=199) kadın, %35,96’sı (n=107)
erkektir. Araştırmaya dâhil edilen bireylerin %18,97’si (n=55) 1. sınıfta,
%19,93’ü (n=61) 2. sınıfta, %30,73’ü (n=94) 3. sınıfta, %31,37’si (n= 96) ise 4.
sınıfta öğrenim görmektedir. Katılımcıların %2,29’unun (n=7) annesi okur-yazar
değil, %6,54’ünün (n= 20) annesi okula gitmemiş ama okuma yazma biliyor,
%22,55’inin annesi (n= 69) ilkokul mezunu, %17,65’inin annesi (n=54) ortaokul
mezunu, %28,76’sının (n=88) annesi lise mezunu, %22,21’inin (n=68) annesi
ise üniversite mezunudur. Araştırmaya dâhil edilen bireylerin %13,40’ının
babası (n=41) ilkokul mezunu, %9,81’inin babası (n=30) ortaokul mezunu,
%27,77’sinin (n=85) babası lise mezunu, %49,02’sinin (n=150) babası ise
üniversite mezunudur.
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Araştırmaya dâhil elden bireylere ait yaş, aile aylık ortalama gelir, kardeş sayısı
ve not ortalamasaı sayısal değişkenlere ilişkin betimsel bulgular Tablo 3’te yer
almaktadır.

Tablo 3.
Katılımcıların sayısal sosyo-demografik bilgilerine yönelik bulgular
n

s

Min

Max

Yaş

306

21,23

1,84

18,00

25,00

Aile aylık ortalama gelir

306

6096,73

2988,50

2500,00

25000,00

Kardeş sayısı

306

2,45

1,56

,00

8,00

Not ortalaması

306

2,78

,39

1,77

3,62

Katılımcıların yaşları 18 ile 25 arasında değişmekte ve yaşlarının ortalaması
=21,23±1,84 tür. Katılımcıların ailelerinin aylık ortalama gelirlerinin 2500 TL ile
25000 TL arasında değiştiği ve aylık ortalama gelirlerin aritmetik ortalamasının
ise =6096,73 ±2988,50 TL olduğu tespit belirlenmiştir. Araştırmaya dâhil edilen
bireylerin kardeş sayısının 0 ile 8 arasında değiştiği ve kardeş sayılarının
aritmetik ortalamasının =2,45±1,56 olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya dâhil
edilen bireylerin not ortalamasının 1,77 ile 3,62 arasında değiştiği ve not
ortalamalarının aritmetik ortalamasının ise =2,78±0,39 olduğu belirlenmiştir.
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Araştırmaya dâhil edilen bireylerin ODKÖ, BSÖ ve ÇYTÖ’nün alt ölçeklerinden
aldıkları puanlara ilişkin betimsel istatistikler Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4.
Katılımcıların ODKÖ, BSÖ ve ÇYTÖ’den aldıkları puanlara ilişkin betimsel
istatistikler
n

s

Min

Max

Olumsuz Değerlendirilme Korkusu

306

38,24

8,27

21,00

55,00

Benlik Saygısı

306

1,06

1,49

0,00

6,00

Anne kabul-ilgi boyutu

306

37,60

4,10

31,00

50,00

Baba kabul-ilgi boyutu

306

36,96

4,84

23,00

48,00

Anne kontrol-denetim boyutu

306

31,72

5,78

23,00

45,00

Baba kontrol-denetim boyutu

306

30,98

5,49

19,00

45,00

Çocuk Yetiştirme Tutumları

Araştırmaya dâhil edilen bireylerin ODKÖ’den aldıkları en düşük puan 21 iken,
en yüksek puan 55’tir. Katılımcıların ODKÖ’den aldıkları puanların ortalaması
ise =38,24±8,27’dir.
Katılımcıların BSÖ’den aldıkları en düşük puan 0 iken, en yüksek puan 6’dır.
Araştırmaya dâhil edilen bireylerin BSÖ’den aldıkları puanların ortalaması ise
=1,06±1,49’tür.
Araştırmaya dâhil edilen bireylerin ÇYTÖ’nün anne kabul-ilgi boyutundan
aldıkları en düşük puan 31 iken, en yüksek puan 50’dir. Katılımcıların anne
kabul-ilgi boyutundan aldıkları puanların ortalaması ise

=37,60±4,10’dur.

Katılımcıların ÇYTÖ’nün baba kabul-ilgi boyutundan aldıkları en düşük puan 23
iken, en yüksek puan 48’dir. Baba kabul-ilgi boyutundan alınan puanların
ortalaması ise =36,96±4,84’tür. Katılımcıların ÇYTÖ’nün anne kontrol denetim
boyutundan aldıkları en düşük puan 23 iken, en yüksek puan 45’tir. Anne
kontrol-denetim boyutundan alınan puanların ortalaması ise

=31,72±5,78’dir.

Araştırmaya dâhil edilen bireylerin ÇYTÖ’nün baba kontrol denetim boyutundan
aldıkları en düşük puan 19 iken, en yüksek puan 45’tir. Katılımcıların baba
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kontrol-denetim

denetim

boyutundan

aldıkları

puanların

ortalaması

ise

=30,98±5,49’dur.

4.2 ODKÖ Puanlarının Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırılması
Katılımcıların

ODKÖ’den

aldıkları

puanların

cinsiyete

göre

karşılaştırılması amacıyla uygulanan Mann Whitney U testinin sonuçları Tablo
5’te verilmiştir.

Tablo 5.
Katılımcıların ODKÖ’den aldıkları puanların cinsiyete göre karşılaştırılması
Cinsiyet
ODK

N

Ss

Sıra Ort

Kadın

199

38,84

7,57

159,78

Erkek

107

37,13

9,36

141,82

Z

p

-1,697

0,090

Tablo 5 incelendiğinde, katılımcıların ODKÖ’den aldıkları puanların cinsiyete
göre anlamlı fark göstermediği görülmektedir (p>,05).
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Katılımcıların ODKÖ’den aldıkları puanların sınıf düzeyine göre karşılaştırılması
amacıyla uygulanan Kruskal Wallis H testinin sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6.
Katılımcıların ODKÖ’den aldıkları puanların sınıf düzeyine göre karşılaştırılması

ODK

Sınıf

N

Ss

Sıra Ort

1. sınıf

55

36,92

6,60

141,63

2. sınıf

61

37,91

7,77

148,70

3. sınıf

94

38,90

8,69

159,57

4. sınıf

96

38,57

9,00

157,40

X2

p

1,806

0,614

Tablo 6 incelendiğinde, katılımcıların ODKÖ’den aldıkları puanların sınıf
düzeyine göre anlamlı fark göstermediği görülmektedir (p>,05).
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Katılımcıların ODKÖ’den aldıkları puanların anne eğitim düzeyine göre
karşılaştırılması amacıyla uygulanan Kruskal Wallis H testinin sonuçları Tablo
7’de verilmiştir.

Tablo 7.
Katılmcıların ODKÖ, BSÖ ve ÇYTÖ’nün alt ölçeklerinden aldıkları puanların
anne eğitim düzeyine göre karşılaştırılması

ODK

Sınıf

N

Düşük

96

Orta
Yüksek

*p≤0,05

Ss

Sıra Ort

39,02

8,03

158,66

142

39,10

8,61

164,73

68

35,36

7,26

122,76

X2

p

10,867

0,004**

**p≤0,001

Tablo 7’ye göre, katılımcıların ODKÖ’den aldıkları puanlar anne eğitim düzeyine
göre anlamlı fark göstermektedir (p<,05). Anlamlı farkın kaynağının belirlenmesi
amacıyla anne eğitim düzeyinin kategorileri arasında uygulanan Mann Whitney
U testi sonucunda, anne eğitim düzeyi yüksek (x=35,37) katılımcıların ODK
puanları ortalamasının anne eğitim düzeyi düşük (x=39,02) ve anne eğitim
düzeyi orta (x=39,10) olan katılımcıların ODK puanları ortalamasından anlamlı
bir şekilde düşük olduğu bulunmuştur. Buna ek olarak, anne eğitim düzeyi
düşük ve anne eğitim düzeyi orta olan katılımcıların ODK puanları arasında
anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir.
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Katılımcıların ODKÖ’den aldıkları puanların baba eğitim düzeyine göre
karşılaştırılması amacıyla uygulanan Kruskal Wallis H testinin sonuçları Tablo
8’de verilmiştir.

Tablo 8.
Katılmcıların ODKÖ, BSÖ ve ÇYTÖ’nün alt ölçeklerinden aldıkları puanların
baba eğitim düzeyine göre karşılaştırılması

ODK

Sınıf

N

Düşük

41

Orta
Yüksek

*p≤0,05

Ss

Sıra Ort

41,88

10,00

187,59

115

39,79

7,22

171,80

150

36,07

7,93

130,16

X2

p

21,526

0,000**

**p≤0,001

Tablo 8’e göre, katılımcıların ODKÖ’den aldıkları puanlar baba eğitim düzeyine
göre anlamlı fark göstermektedir (p<,05). Anlamlı farkın kaynağının belirlenmesi
amacıyla baba eğitim düzeyinin kategorileri arasında uygulanan Mann Whitney
U testi sonucunda, baba eğitim düzeyi yüksek (x=36,07) katılımcıların ODKÖ
puanları ortalamasının baba eğitim düzeyi düşük (x=41,88) ve baba eğitim
düzeyi orta (x=39,79) olan katılımcıların ODKÖ puanları ortalamasından anlamlı
bir şekilde düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca, baba eğitim düzeyi orta (x=39,79)
olan katılımcıların ODKÖ puanları ortalamasının baba eğitim düzeyi düşük
(x=41,88) olan katılımcıların ODKÖ puanları ortalamasından anlamlı bir şekilde
düşük olduğu da tespit edilmiştir.
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4.3 ODKÖ, BSÖ ve ÇYTÖ Alt Ölçek Puanlarının Demografik Değişkenlerle
İlişkisinin İncelenmesi
Katılımcıların ODKÖ, BSÖ ve ÇYTÖ’den aldıkları puanların yaş, aylık ortalama
gelir, kardeş sayısı ve not ortalaması değişkenleriyle olan ilişkisinin incelenmesi
amacıyla uygulanan Spearman korelasyon testinin sonuçları Tablo 9’da
verilmiştir.

Tablo 9.
Katılımcıların ODKÖ, BSÖ ve ÇYTÖ’den aldıkları puanların yaş, aylık ortalama
gelir, kardeş sayısı ve not ortalaması değişkenleriyle olan ilişkisi
Aylık
Yaş

ortalama
gelir

ODKÖ
BSÖ
ÇYTÖ anne kabul-ilgi
ÇYTÖ baba kabul-ilgi
ÇYTÖ anne kontrol-denetim
ÇYTÖ baba kontrol-denetim
*p≤0,05

Kardeş

Not

sayısı

ortalaması

r

,35

,-208

,217

-,457

p

,546

,000**

,000**

,000**

r

-,76

-,378

,218

,-625

p

,185

,001**

,000**

,000**

r

,001

,154

-,307

,196

p

,986

,007**

,000**

,000**

r

-,104

,146

-,163

,263

p

,069

,011*

,004**

,000**

r

-,060

-,151

,114

-,199

p

,295

,008**

,047*

,001**

r

-,103

-,113

,157

-,291

p

,072

,048*

,006**

,000**

**p≤0,01

Tablo 9’a göre, ODK ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>,05),
ODK ile kardeş sayısı (r=,217, p<,05) arasında pozitif yönlü düşük düzeyde
anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, ODK ile aylık ortalama gelir (r=-,217,
p<,05) arasında negatif yönlü düşük düzeyde, ODK ile not ortalaması (r=-,457,
p<,05) arasında ise negatif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir.

49

Tablo 9’a göre, BS puanları ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken
(p>,05), BS puanları ile kardeş sayısı (r=,164, p<,05) arasında pozitif yönlü
düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, BS ile aylık ortalama gelir
(r=-,191, p<,05) arasında negatif yönlü düşük düzeyde, BS ile not ortalaması
(r=-,588, p<,05) arasında ise negatif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir.
Tablo 9 incelendiğinde, ÇYTÖ anne kabul-ilgi puanları ile yaş arasında anlamlı
bir ilişki bulunmazken (p>,05), ÇYTÖ anne kabul-ilgi puanları ile kardeş sayısı
(r=-,307, p<,05) arasında negatif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir. Buna ek olarak, ÇYTÖ anne kabul-ilgi puanları ile aylık
ortalama gelir (r=,154, p<,05) arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir
ilişki belirlenmişken, ÇYTÖ anne kabul-ilgi puanları ile not ortalaması (r=,196,
p<,05) arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir.
Tablo 9 incelendiğinde, ÇYTÖ baba kabul-ilgi puanları ile yaş arasında anlamlı
bir ilişki bulunmazken (p>,05), ÇYTÖ baba kabul-ilgi puanları ile kardeş sayısı
(r=-,163, p<,05) arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir. Buna ek olarak, ÇYTÖ baba kabul-ilgi puanları ile aylık
ortalama gelir (r=,146, p<,05) ve not ortalaması (r=,263, p<,05) arasında pozitif
yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Tablo 9 incelendiğinde, ÇYTÖ anne kontrol-denetim puanları ile yaş arasında
anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>,05), ÇYTÖ anne kontrol-denetim puanları ile
kardeş sayısı (r=,114, p<,05) arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak, ÇYTÖ anne kontrol-denetim
puanları ile aylık ortalama gelir (r=-,151, p<,05) arasında negatif yönlü düşük
düzeyde anlamlı bir ilişki belirlenmişken, ÇYTÖ anne kontrol-denetim puanları
ile not ortalaması (r=-,199, p<,05) arasında negatif yönlü düşük düzeyde
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 9 incelendiğinde, ÇYTÖ baba kontrol-denetim puanları ile yaş arasında
anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>,05), ÇYTÖ baba kontrol-denetim puanları ile
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kardeş sayısı (r=,157, p<,05) arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak, ÇYTÖ baba kontrol-denetim
puanları ile aylık ortalama gelir (r=-,113, p<,05) ve not ortalaması (r=-,291,
p<,05) arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir.
4.4 ODKÖ, BSÖ ve ÇYTÖ Alt Ölçek Puanları Arasındaki İlişkisinin
İncelenmesi
ODKÖ, BSÖ ve ÇYTÖ’nün alt ölçekleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
amacıyla uygulanan Spearman korelasyon testinin sonuçları Tablo 10’da
verilmiştir.

Tablo 10.
ODKÖ, BSÖ ve ÇYTÖ’nün alt ölçekleri puanlarının korelasyon analizi

1 ODKÖ
2 BSÖ

1

2

3

4

5

6

r

1,00

,420

-,242

-,160

,357

,379

p

,000**

,000**

,000*

,005

,000**

,000**

r

1,00

-,208

-,217

,228

,228

p

,000**

,000

,000**

,000

,000

3 ÇYTÖ anne

r

1,00

,682

,117

,157

kabul-ilgi

p

,000**

,000**

,041**

,001**

4 ÇYTÖ baba

r

1,00

,235

,349

kabul-ilgi

p

,000**

,000**

,000**

5 ÇYTÖ anne

r

1,00

,927

kontrol-denetim

p

,000**

,000**

6 ÇYTÖ baba

r

1,00

kontrol-denetim

p

,000**

*p≤0,05

**p≤0,001

Tablo 10’a göre, ODKÖ ile BSÖ (r=,420), ÇYTÖ anne kontrol-denetim (r=,357)
ve ÇYTÖ baba kontrol-denetim (r=,379) puanları arasında pozitif yönlü orta
düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<,05). Düşük BS puanı
yüksek benlik saygısı olarak yorumlandığından, olumsuz değerledirilme korkusu
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ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin negatif yönlü olduğu ifade edilebilir. Ayrıca,
ODKÖ ile ÇYTÖ anne kabul-ilgi (r=-,242) ve ÇYTÖ baba kabul-ilgi (r=-,160)
puanları arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(p<,05).
Tablo 10 incelendiğinde, BSÖ puanları ile ÇYTÖ anne kabul-ilgi (r=-,208) ve
baba kabul-ilgi (r=-,217) puanları arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı
bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<,05). Ayrıca, BSÖ puanları ile ÇYTÖ anne
kontrol-denetim (r=,228) ve baba kontrol-denetim(r=,228) puanları arasında
pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<,05)
Düşük BS puanı yüksek benlik saygısı olarak yorumlandığından, ÇYTÖ anne
kabul-ilgi ve ÇYTÖ baba kabul-ilgi ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin pozitif
yönlü, ÇYTÖ anne kontrol-denetim ve ÇYTÖ baba kontrol-denetim ile benlik
saygısı arasındaki ilişkinin ise negatif yönlü olduğu ifade edilebilir.
Tablo 10’a göre, ÇYTÖ anne kabul-ilgi ile ÇYTÖ anne kontrol-denetim (r=,117,
p<,05) ve ÇYTÖ baba kontrol-denetim (r=,157, p<,05) boyutları arasında pozitif
yönlü düşük düzeyde ilişki varken, ÇYTÖ anne kabul-ilgi ile ÇYTÖ baba kabulilgi boyutları arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki vardır (r=,682,
p<,05).
Tablo 10 incelendiğinde, ÇYTÖ baba kabul-ilgi ile ÇYTÖ anne kontrol-denetim
(r=,235, p<,05) boyutları arasında pozitif yönlü düşük düzeyde, ÇYTÖ baba
kabul-ilgi ile ÇYTÖ baba kontrol-denetim (r=,349, p<,05) boyutları arasında ise
pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. ÇYTÖ anne
kontrol-denetim ile ÇYTÖ baba kontrol-denetim boyutları arasında ise pozitif
yönlü yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r=,927, p<,05).
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4.5 BS, ÇYTÖ’nün Alt Ölçeklerinin ODK Puanları Üzerindeki Etkisi
BS ve ÇYTÖ’nün alt ölçeklerinin, ODKÖ puanları üzerindeki yordayıcı etkisinin
belirlenmesi

amacıyla

çoklu

doğrusal

regresyon

analizi

uygulanmıştır.

Regresyon analizinin sonuçları Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11.
BS, ÇYTÖ’nün alt ölçeklerinin ODKÖ puanları üzerindeki etkisinin incelenmesi
Bağımlı

Katsayı

değişken

ODK

(B)

Beta

t

p

9,587

,000

Sabit

37,736

BS

1,339

-,242

4,477

,000

ÇYTÖ anne kabul-ilgi

-,275

-,136

-1,627

,105

ÇYTÖ baba kabul-ilgi

-,365

-,214

-2,028

,043

ÇYTÖ anne kontrol-denetim

-,523

,366

-2,574

,011

ÇYTÖ baba kontrol-denetim

1,276

,848

5,331

,000

Model; F= 32,042, p<,05;

Tablo 11’de göre,

R2

,35

*p<,05

BS ve ÇYTÖ’nün alt ölçekleriyle kurulan model ODK’yı

anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Modelin ODK’daki varyansın % 35’ini
açıkladığı görülmektedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi
sonuçları incelendiğinde, BS, ÇYTÖ baba kabul-ilgi, ÇYTÖ anne kontroldenetim

ve

ÇYTÖ

baba

kontrol-denetim

değişkenlerinin

olumsuz

değerlendirilme korkusu üzerinde anlamlı birer yordayıcı oldukları tespit
edilmiştir. ÇYTÖ anne kabul-ilgi değişkeninin ise ODK üzerindeki etkisinin
anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
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4.6 BS, ÇYTÖ’nün Alt Ölçekleri, Anne Eğitim Düzeyi, Baba Eğitim Düzeyi,
Aile Aylık Ortalama Gelir, Kardeş Sayısı Ve Not Ortalamasının ODK
Puanları Üzerindeki Etkisi
BSÖ, ÇYTÖ’nün alt ölçekleri, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, aile aylık
ortalama gelir, kardeş sayısı ve not ortalamasının ODKÖ puanları üzerindeki
yordayıcı etkisinin belirlenmesi amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi
uygulanmıştır. Regresyon analizinin sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12.
BS, ÇYTÖ’nün alt ölçekleri, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, aile aylık
ortalama gelir, kardeş sayısı ve not ortalamasının ODKÖ puanları üzerindeki
etkisinin incelenmesi
Bağımlı

Katsayı

değişken

Beta

(B)
Sabit

ODK

45,592

t

p

7,809

,000

BS

,797

,143

2,346

,020

ÇYTÖ anne kabul-ilgi

-,143

-,071

-,757

,449

ÇYTÖ baba kabul-ilgi

-,369

-,214

-1,782

,076

ÇYTÖ anne kontrol-denetim

-,553

-,387

-2,334

,020

ÇYTÖ baba kontrol-denetim

1,294

,861

4,460

,000

Anne eğitim düzeyi

-,890

-,042

-,799

,425

Baba eğitim düzeyi

-,813

-,048

-,860

,390

Aile aylık ortalama gelir

,000

-,130

-2,082

,038

Kardeş sayısı

-,173

-,031

-,601

,549

Not ortalaması

-3,023

-,140

-2,060

,040

Model; F= 19,041, p<,05;

Tablo 11’de göre,

R2

,41

*p<,05

BSÖ, ÇYTÖ’nün alt ölçekleri, anne eğitim düzeyi, baba

eğitim düzeyi, aile aylık ortalama gelir, kardeş sayısı ve not ortalaması
değişkenleriyle kurulan model olumsuz değerlendirilme korkusunu anlamlı bir
şekilde

yordamaktadır.

varyansın

%

41’ini

Modelin

açıkladığı

olumsuz

değerlendirilme

görülmektedir.

Regresyon

korkusundaki
katsayılarının

anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde, BS, ÇYTÖ anne kontroldenetim, ÇYTÖ baba kontrol-denetim, aile aylık ortalama gelir ve not ortalaması
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değişkenlerinin olumsuz değerlendirilme korkusu üzerinde anlamlı birer
yordayıcı oldukları tespit edilmiştir. ÇYTÖ anne kabul-ilgi, ÇYTÖ baba kabul-ilgi,
anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve kardeş sayısı değişkenkenlerinin ise
olumsuz

değerlendirilme

sonucuna ulaşılmıştır.

korkusu

üzerindeki

etkisinin

anlamlı

olmadığı

55

5. BÖLÜM
TARTIŞMA
Bu

araştırmada,

olumsuz

değerlendirilme

korkusunun

risk

faktörlerinin

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak olumsuz
değerlendirilme korkusunun cinsiyet, sınıf, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim
düzeyine göre anlamlı fark gösterip göstermediği incelenmiştir. İkinci olarak,
olumsuz değerlendirilme korkusu, benlik ǀsaygısı ve ÇYTÖ’nün ǀalt ölçekleri ile
yaş, aylık ortalama gelir, kardeş sayısı ve not ortalaması ǀarasında anlamlı bir
ilişki olup olmadığı kontrol edilmiştir. Üçüncü olarak, olumsuz değerlendirilme
korkusu ile benlik saygısı ve ÇYTÖ’nün ǀalt ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki
olup olmadığı tespit edilmiştir. Son olarak, benlik saygısı ve ÇYTÖ’nün ǀalt
ölçekleri ile oluşturulan modelin olumsuz değerlendirilme korkusunu anlamlı bir
şekilde yordayıp yordamadığı belirlenmiştir. Ayrıca, bu değişkenlere önceki
amaçlarda olumsuz değerlendirilme korkusuyla anlamlı ilişkisi olduğu tespit
edilen

değişkenlerde

değerlendirilme

eklenerek

korkusunu

oluşturulan

anlamlı

bir

son

modelin

şekilde

yordayıp

de

olumsuz

yordamadığı

değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucunda, olumsuz değerlendirilme korkusunun cinsiyete göre
anlamlı fark göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. Buna göre, cinsiyetin olumsuz
değerlendirilme korkusunun risk faktörleri içinde yer almadığı ifade edilebilir.
Alanyazın incelendiğinde, bu araştırmadan elde edilen bulguyu destekleyen
çalışmalar olduğu (Çam, Sevimli ve Yerlikaya, 2010; Köydemir ve Demir, 2007;
Karabulut ve Bahadır, 2013; Karabulut, Bahadır, Certel ve Pulur, 2013; Yokuş,
2013; Moore, 2014; Ömür, Aydın ve Argon, 2014; Alkan, 2015; Büyükateş,
2018) görülmektedir.
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Araştırma sonucunda, olumsuz değerlendirilme korkusunun sınıfa göre anlamlı
fark

göstermediği

bulgusuna

ulaşılmıştır.

Buna

göre,

sınıfın

olumsuz

değerlendirilme korkusunun risk faktörleri içinde yer almadığı ifade edilebilir.
Alanyazın incelendiğinde, bu araştırmadan elde edilen bulguyu destekleyen
çalışmaların (Alkan, 2015; Aksoy, 2019) olması bu çalışmadan elde edilen
bulgunun güvenirliğini arttırmaktadır.
Araştırma sonucunda, olumsuz değerlendirilme korkusunun hem anne eğitim
düzeyine hem de baba eğitim düzeyine göre anlamlı fark gösterdiği bulgusuna
ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuca göre ebeveynlerin eğitim düzeyi arttıkça,
öğrencilerin daha az olumsuz değerlendirilme korkusu yaşadığı ifade edilebilir.
Yüksek eğitim düzeyine sahip ebeveynlerin çocuklarına daha bir eğitim
sağlaması ve çocuklarıyla daha kaliteli vakit geçirmesi (Harold, Aitken ve
Shelton, 2006) bu öğrencilerdeki özgüven, benlik saygısı vb. birçok psikolojik
değişken üzerinde olumlu etkiye sebep olmaktadır. Olumsuz değerlendirilme
korkusuyla negatif yönlü ilişkiye sahip bu özellikleri gelişen eğitim düzeyi yüksek
ebeveyne sahip öğrencilerin olumsuz değerlendirilme korkusunun daha düşük
olması beklenen bir durumdur (Çetin, Doğan ve Sapmaz, 2010; Frost, Glossner
ve Maxner, 2010; Ayan ve Ünsar, 2015; Akyüz, Ayyıldız ve Yetim, 2017).
Alanyazın incelendiğinde de, bu araştırmadan elde edilen bulguyu destekler
nitelikte çalışmaların (Alkan, 2015) olduğu görülmektedir.
Araştırma sonucunda, olumsuz değerlendirilme korkusu ve yaş arasında
anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. Alanyazın incelendiğinde, bu
araştırmadan elde edilen bulguyu destekleyen çalışmalar (Ayan ve Ünsar,
2015; Çelik ve Atilla, 2019) olduğu gibi farklı bulguların elde edildiği çalışmalar
(Karademir, 2015; Büyükateş, 2018) olduğu da görülmektedir. Bu araştırmayla
benzer bulgunun elde edildiği çalışmaların üniversite öğrencileri üzerinde, diğer
çalışmaların ise yaş aralığı daha büyük katılımcılar üzerinde gerçekleştirildiği
görülmektedir. Buna göre, olumsuz değerlendirilme korkusunun yaşça birbirine
yakın bireyler arasında fark göstermediği fakat yaş aralığı arttıkça olumsuz
değerlendirilme

korkusu

değerlendirilmektedir.

bakımından

farklılıklar

oluşabileceği
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Araştırma sonucunda, olumsuz değerlendirilme korkusu ve aile aylık ortalama
gelir arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre,
ailenin geliri arttıkça öğrencilerin yaşadığı olumsuz değerlendirilme korkusunun
azaldığı ifade edilebilir. Alanyazın incelendiğinde, bu araştırmadan elde edilen
bulguyu destekler nitelikte çalışmaların (Çelik ve Atilla, 2019) olduğu
belirlenmiştir. Benzer şekilde, olumsuz değerlendirilme korkusu ve not
ortalaması arasında da negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Buna

göre,

not

ortalaması

azaldıkça

öğrencilerin

yaşadığı

olumsuz

değerlendirilme korkusunun arttığı ifade edilebilir. Olumsuz değerlendirilme
korkusu yaşayan bir öğrencinin sınıf içerisinde aktif olmadığı, anlamadığı
konuları öğretmenlerine sormaktan çekindiği dikkate alındığında, olumsuz
değerlendirilme korkusu arttıkça not ortalamasının düşmesi beklenen bir
durumdur. Alanyazında, bu araştırmadan elde edilen bulguyu destekler nitelikte
çalışmaların (Karabulut ve Bahadır, 2013; Yokuş, 2013; Abuelfadl, 2015; Alkan,
2015) bulunması, çalışmadan elde edilen bulgunun güvenirliğini arttırmaktadır.
Bunlardan farklı olarak, olumsuz değerlendirilme korkusu ve kardeş sayısı
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Buna göre, fazla kardeşe
sahip olmanın olumsuz değerlendirilme korkusunun risk faktörü olduğu ifade
edilebilir. Alanyazın incelendiğinde, bu çalışmadan elde edilen bulguyu
destekler

nitelikte

çalışmaların

(Alkan,

2015;

Aksoy,

2019)

olduğu

görülmektedir.
Araştırma sonucunda, benlik saygısı ve yaş arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
tespit edilmiştir. Alanyazın incelendiğinde, benzer bulguların elde edildiği
çalışmalar (Çelik ve Atilla, 2019) olduğu gibi farklı bulguların elde edildiği
çalışmalar (Sarıkaya, 2015) olduğu da görülmektedir. Buna ek olarak, benlik
saygısı ile aile aylık ortalama gelir ve not ortalaması arasında pozitif yönlü,
benlik saygısı ve kardeş sayısı arasında ise negatif yönlü anlamlı bir ilişki
olduğu belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda, ÇYTÖ’nün alt boyutları ile yaş arasında anlamlı bir ilişki
olmadığı belirlenmiştir. Aile aylık ortalama gelir ile ÇYTÖ anne kabul-ilgi ve
baba kabul-ilgi boyutları arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmişken, aile aylık
ortalama gelir ile ÇYTÖ anne kontrol-denetim ve baba kontrol-denetim boyutları
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arasında negatif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde, not
ortalaması ile ÇYTÖ anne kabul-ilgi ve baba kabul-ilgi boyutları arasında pozitif
yönlü ilişki olduğu belirlenmişken, not ortalaması ile ÇYTÖ anne kontrol-denetim
ve baba kontrol-denetim boyutları arasında negatif yönlü ilişki olduğu
belirlenmiştir. Bunlardan farklı olarak, kardeş sayısı ile ÇYTÖ anne kabul-ilgi ve
baba kabul-ilgi boyutları arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmişken,
kardeş sayısı ile ÇYTÖ anne kontrol-denetim ve baba kontrol-denetim boyutları
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Araştırma sonucunda, olumsuz değerlendirilme korkusu ve benlik saygısı
arasında negatif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, öğrencilerin
benlik saygısı arttıkça olumsuz değerlendirilme korkularının azalacağı ifade
edilebilir. Ayrıca bu bulgudan, düşük benlik saygısının olumsuz değerlendirilme
korkusunun

risk

faktörü

olduğu

sonucuna

da

ulaşılabilir.

Alanyazın

incelendiğinde, bu araştırmadan elde edilen bulguyu destekler nitelikte
çalışmaların (Cankardaş, 2019; Çelik ve Atilla, 2019) olduğu görülmektedir.
Araştırma sonucunda, olumsuz değerlendirilme korkusu ile anne kabul-ilgi ve
baba kabul-ilgi boyutları arasında negatif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir. Buna
göre, ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili olduğu ailelerde yetişen bireylerin olumsuz
değerlendirilme korkusunun daha az olduğu ifade edilebilir. Tam aksine,
olumsuz değerlendirilme korkusu ile anne kontrol-denetim ve baba kontroldenetim boyutları arasında pozitif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre,
ebeveynlerin çocuk üzerinde fazlaca kontrol ve denetimde bulunduğu ailelerde
yetişen bireylerde olumsuz değerlendirilme korkusunun daha fazla olduğu ifade
edilebilir. Özetle, ebeveynlerin baskıcı karaktere sahip olmasının olumsuz
değerlendirilme

korkusunun

risk

faktörü

olduğu

söylenebilir.

Alanyazın

incelendiğinde, benzer bulguların elde edildiği çalışmalar (Cankardaş, 2013)
olduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda, bu araştırmalara göre, aşırı koruyucu
ebeveyn özellikleri bireylerde olumsuz değerlendirilme korkusunun artmasına,
hoşgörülü ve sıcak ebeveyn özellikleri de bireylerde olumsuz değerlendirilme
korkusunun azalmasına neden olmaktadır.
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Araştırma sonucunda, benlik saygısı ve ÇYTÖ’nün alt ölçekleriyle oluşturulan
modelin olumsuz değerlendirilme korkusunu anlamlı bir şekilde yordadığı
görülmüştür. Değişkenlerin olumsuz değerlendirilme korkusu üzerindeki etkileri
ayrı ayrı incelendiğinde, anne kabul-ilgi boyutu haricindeki değişkenlerin
olumsuz değerlendirilme korkusunu anlamlı bir şekilde yordadığı belirlenmiştir.
Annelerin çoğunun çocuklarına karşı ilgili tutum gösterdiği, bu yüzden, bireylerin
anne kabul-ilgi boyutu bakımından farklılık göstermediği düşünülmektedir.
Oluşturulan modele, analizler sonucunda olumsuz değerlendirilme korkusuyla
ilişki olan değişkenlerde eklenip yeni bir model oluşturulmuştur. Bu modelinde
olumsuz değerlendirilme korkusunu anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür.
Değişkenlerin olumsuz değerlendirilme korkusu üzerindeki etkileri ayrı ayrı
incelendiğinde, benlik saygısı, ÇYTÖ anne kontrol-denetim, ÇYTÖ baba
kontrol-denetim, aile aylık ortalama gelir ve not ortalaması değişkenlerinin
olumsuz

değerlendirilme

korkusu

üzerindeki

etkisinin

anlamlı

olduğu

görülmüştür. Bu sonuçlara göre, düşük benlik saygısı, yüksek ÇYTÖ anne
kontrol denetim, yüksek ÇYTÖ baba kontrol denetim, düşük aile aylık ortalama
gelir ve düşük not ortalamasının olumsuz değerlendirilme korkusunun risk
faktörleri olduğu ifade edilebilir.
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6. BÖLÜM
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu bölümde, araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan yola çıkarak
ulaşılan sonuçlar ve öneriler yer almaktadır.

6.1 Sonuçlar
Araştırmadan elde edilen bulgular neticesinde aşağıda belirtilen sonuçlara
ulaşılmıştır.


Olumsuz değerlendirilme korkusunun cinsiyet ve sınıf düzeyine göre
farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.



Olumsuz değerlendirilme korkusunun anne ve baba eğitim düzeyine göre
farklılaştığı ve yüksek eğitim düzeyine sahip ebeveynlerin çocuklarının
daha düşük olumsuz değerlendirilme korkusuna sahip olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.



Olumsuz değerlendirilme korkusu ile yaş arasında anlamlı bir ilişki
bulunmazken, kardeş sayısı ile pozitif yönde, aile ortalama aylık gelir ve
not ortalamasıyla negatif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir.



Ebeveynlerinin ilgi boyutunun ve benlik saygısının artmasının olumsuz
değerlendirilme korkusunu azalttığı, ebeveynlerin kontrol boyutunun
artmasının ise olumsuz değerlendirilme korkusunu arttırdığı sonucuna
ulaşılmıştır.



Olumsuz değerlendirilme korkusunun yordanmasına ilişkin kurulan
modelde, benlik saygısı, hem anne hem babanın kontrol denetim boyutu,
ailenin ortalama aylık gelir düzeyi ve not ortalamasının varyansın %41’ini
açıkladığı sonucu elde edilmiştir.
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6.2. Öneriler
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmaya ve uygulamaya
yönelik öneriler aşağıda sunulmuştur.


Araştırma sonucunda düşük benlik saygısının olumsuz değerlendirilme
korkusunun risk faktörü olduğu ortaya çıkmıştır. Danışanlarında yüksek
düzeyde

olumsuz

değerlendirilme

korkusu

olduğunu

düşünen

psikologlara danışanın sorunun çözümünde benlik saygısını da dikkate
almaları önerilebilir.


Araştırma sonucunda, ebeveynlerin çocuklar üzerinde baskı kurup
kontrol ve denetimi arttırmalarının, olumsuz değerlendirilme korkusunda
artışa sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu yüzden, ebeveynlere
çocuklarını denetlerken onlara ilgiyle yaklaşmalarını ve bunu baskı
kurmadan yapmaları önerilebilir.



Araştırma sonucunda, düşük eğitim düzeyi, fazla kardeş sayısı, düşük
aile ortalama aylık geliri ve düşük not ortalamasının olumsuz
değerlendirilme korkusunun risk faktörleri olduğu sonucu elde edilmiştir.
Psikologlara danışanlarına olumsuz değerlendirilme korkusu tanısı
koymadan önce danışanda bu risk faktörlerinin olup olmadığını kontrol
etmeleri önerilebilir.



Bu araştırmada, olumsuz değerlendirilme korkusunun risk faktörleri belli
sayıda değişken çerçevesinde araştırılmıştır. Olumsuz değerlendirilme
korkusunun etkileyebilecek başka değişkenlerde eklenerek araştırma
tekrarlanabilir.
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EKLER

Ek 1. Anket Formu
Değerli Katılımcı,
Olumsuz değerlendirilme korkusu, çocuk yetiştirme tutumları ve benlik
saygısıyla ilgili bir araştırma yürütmekteyiz. Çalışmaya katılım tamamen
gönüllülük esasına dayanmaktadır. Eğer bu araştırmaya gönüllü olarak katılmak
istiyorsanız, ekte sunulan soruları cevaplayınız. Alınan bilgiler grup halinde
değerlendirileceğinden, isminizi yazmanız gerekli değildir. Dolduracağınız
anketlerdeki soruların doğru veya yanlış cevabı yoktur. Açıklamaları ve anketleri
dikkatle okuyup, soruları içtenlikle cevaplandırmanız, çalışmamız açısından
çok önemlidir. Vereceğiniz bilgiler tamamen gizli tutulacak ve yalnızca
tarafımızca bilinecektir.
Lütfen tüm maddeleri yanıtlayınız. Maddeler üzerinde çok fazla zaman
kaybetmeden, aklınıza ilk gelen ve sizin için doğru cevabı veriniz. Her maddeyle
ilgili düşüncelerinizi ve her maddeye ne oranda katıldığınızı yandaki ifadelerden
yararlanarak rakamların bulunduğu ilgili bölüme işaretleyiniz. Lütfen her madde
için tek seçenek kullanınız.
TEŞEKKÜRLER

Kişisel Bilgi Formu
Cinsiyet:

(1) Kadın

(2) Erkek

Yaş:
Sınıf:
Bölüm:
Anne Eğitim Düzeyi:

(1) Okur-yazar değil

yazma biliyor (3) İlkokul mezunu
Üniversite mezunu

(2) Okula gitmemiş ama okuma

(4) Ortaokul mezunu

(5) Lise mezunu

6)
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Baba Eğitim Düzeyi:

(1) Okur-yazar değil

yazma biliyor (3) İlkokul mezunu
Üniversite mezunu
Ailenizin aylık ortalama geliri:
Kardeş Sayısı:
Not Ortalaması (4 üzerinden):

(2) Okula gitmemiş ama okuma

(4) Ortaokul mezunu

(5) Lise mezunu

6)
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(1) Hiç uygun değil

(2) Uygun Değil

(3) Biraz uygun

(4) Uygun

İfadeler
1.Önemli olmadığını bilsem de başkalarının hakkımda ne
düşündüğü beni endişelendirir.
2. İnsanların benimle ilgili olumsuz izlenimleri olduğunu
bilsem bile bunu umursamam.
3. Çoğu zaman insanların benim kusurlarımı fark
edeceklerinden korkarım.

(5) Tamamen uygun

1. Bölüm

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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(2) Yanlış

(3) Doğru

(4) Çok Doğru

İfadeler
1. Kendimi en az diğer insanlar kadar değerli buluyorum.
2. Bazı olumlu özelliklerim olduğunu düşünüyorum.
3. Genelde kendimi başarısız bir kişi olarak görme
eğilimindeyim.

(1) Çok Yanlış

2. Bölüm

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4
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3. Bölüm
Aşağıda, anneniz ve babanızla olan ilişkileriniz hakkında cümleler verilmiştir. Sizden istenen, çocukluğunuzu ve genel olarak annebabanızla ilişkinizi düşünerek her bir cümlenin sizin için ne derece doğru olduğunu ilgili yeri işaretleyerek belirtmenizdir. Bunu anne
ve babanız için ayrı ayrı yapmanızı istemekteyiz. Hiçbir maddenin doğru veya yanlış cevabı yoktur. Önemli olan her cümle ile ilgili
olarak kendi durumunuzu doğru bir şekilde yansıtmanızdır. Anne ve/veya babanızı kaybetmişseniz yetişmenizde en çok katkısı olan
kişiyi gözönüne alınız.
ANNEM

1. Benimle sık sık rahatlatıcı bir şekilde
konuşurudu
2. Her davranışımı sıkı sıkıya kontrol
etmek isterdi.
3. Nasıl davranacağım ya da ne
yapacağım konusunda bana hep yararlı
fikirler vermiştir.

BABAM

Hiç
doğru
değil
(1)

Çok
Doğru
(5)

Hiç
doğru
değil
(1)

Doğru
Değil
(2)

Kısmen
Doğru
(3)

Doğru
(4)

Doğru
Değil
(2)

Kısmen
Doğru
(3)

Doğru
(4)

Çok
Doğru
(5)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Ek 2. Ölçekler İçin İzin Yazıları
Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu
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Benlik Saygısı Ölçeği

80
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ÇocukYetiştirme Tutumları
Çocuk Yetiştirme Tutumları ölçeği için izin maili gönderilmemiştir. Çünkü
aşağıda görüleceği üzere, ilgili ölçeğin alındığı sitede, Prof. Dr. Nebi Sümer
ölçeklerin kulanımı için izin alınmasına gerek olmadığını ifade etmiştir.
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ÖZGEÇMİŞ
Mucahit KAHRAMAN 31 Mart 1991 yılında Mardinin kızıltepe ilçesinde
doğmuştur. İlkokulu Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Ceylan ilköğretim
Okulu’nda okumuştur. Lise öğrenimini de yine aynı şehirde Ceylanpınar
Lisesi’nde

tamamlamıştır.

Üniversite

eğitimini

ise

Kıbrıs’ta

bulunan

Yakındoğu Üniversitesi’nde almıştır. Yakındoğu Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 2016 yılında başarıyla mezun olmuştur.
2016 yılında Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji
Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimine başlamıştır. Yüksek lisans
programından 2020 yılında mezun olarak uzman psikolog ünvanını
kazanmıştır.
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Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’na yapmış olduğunuz YDÜ/SB/2019/587 proje
numaralı ve “Üniversite Öğrencilerinde Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve
Risk Faktörleri” başlıklı proje önerisi kurulumuzca değerlendirilmiş olup, etik
olarak uygun bulunmuştur. Bu yazı ile birlikte, başvuru formunuzda belirttiğiniz
bilgilerin dışına çıkmamak suretiyle araştırmaya başlayabilirsiniz.
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