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ABSTRACf 

In this study where social compatibility of individuals in secondary 

education are classified into groups by discrete discriminant analysis, initially 

the outline of discriminant analysis has been examined and a general 

information on discrete discriminant analysis provided. 

The sample based classification rules usedin discrete discriminant analysis 

models and cakulation of probabilities of misclassification are explained. For the 

purpose of determining the models that present the best classification , the 

theory of discrete discriminant analysis models are examined and later a general 

evaluation of the mantioned modelsis attempted. 

11 

The results of the application has been attained from the data accumulated 

from the Social Compatibility Inventory among the senior students of Kütahya 

Secondary School and the classification of the behaviour of the individuals 

through observation vectors. Variables that determine observation vectors have 

been received from the views of experts on the matter of social compatibility of 

the individuals. Observation vectors that contradict the behaviour of the 

individuals have been classified by discrete discriminant analysis models and 

according to the classification results .. the misclassification probabilities have 

been determined. The models that give the minimum misclassification probability 

are determined as the most appropriate discrete discriminant analysis models and 

at this classification based on these models , the general characteristics of 

compatibility of the mal e and female groups have been realized. 
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ÖZET 

Orta öğretimde bireylerin. kişilik uyum ve uyumsuzluğu esas alınarak 

kesikli diskriminant analizi ile gruplara sınıflandırılmasının yapıldığı bu 

çalışmada. ilk olarak diskriminant analizi ana hatlarıyla gözden geçirilmiş ve 

kesikli diskriminant analizi modelleri uzerine genel bilgiler konu edilmiştir. 

Kesikli diskriminant analizi modellerinde kullanılan temel örneklem 

sınıflandırma kuralları ve yanlış sınıflandırma olasılıklarının hesaplanmaları 

açıklanmıştır. En iyi sınıflandırmayı veren modellerin belirlenmesi amacıyla 

kesikli diskriminant analizi modelleri teorik olarak verilmiş ve daha sonra söz 

konusu modellerin genel değerlendirilmeleri yapılmıştır. 

Uygulama. Kütahya Lisesi son sınıf öğrencilerinin cevapladıgı Sosyal Uyum 

Envanteri sonuçlarından elde edilen verilerle. bireylerin tutumlarını belirleyen 

gözlem vektörlerinin gruplara sınıflandırılması konusundadır. Gözlem 

vektörlerini oluşturan değişkenler. konunun uzmanlarının görüşleri alınarak 

bireylerin uyum ve uyumsuzluğunu etkileyen faktörlerden elde edilmiştir. 

Bireylere karşı gelen gözlem vektörleri. kesikli diskriminant analizi modelleri ile 

sınıflandırılmış ve sınıflandırma sonuçlarına gore yanlış sınıflandırma 

olasılikları hesaplanmıştır. Minimum yanlış sınıflandırma olasılığını veren 

modeller en uygun kesikli diskriminan ı analizi modelleri olarak belirlenmiş ve bu 

modeliere göre yapılan sınıflandırma da kız ve erkek gruplannın uyum ve 

uyumsuzluk bakımından genel özellikleri ortaya konulmuştur. 
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GİRİŞ 

Verilerin analizi, unun matematiksel modellerin kurulması ve en iyi 

sonuçta ifade e<lilmeleri istatistiğin çatışma alanını oluşturur. Matematiksel 

modeller. gözlem verilerinden hareketle gelecekteki ola.,ıar hakkında tahmin 

yapılmasına ve oıa.,ıara etki eden faktörlerin belirlenmesine olanak sağlarlar. 

Verilerin analizinde oıa.,ıara çözüm getirme<le aynı düşünce etrafında farklı 

modeller kullanılsa bile hata oranını en aza indirgeyen modeltercih edilecektir. 

İşletmecilik alanında ve sosyal konUların çözümünde yaygın bir şekilde 

kullanılmaya 'l>e.şlanan çok değişkenli istatistik yöntemlerden birisi de 

diskriminant analizidir. İki veya daha f82la ifU'I>un ayırımı ile ilgilenen bu 

analiz, birden çok özellikteri bünyesinde içeren grupların analiz edilmesinde ve 

gözlem birimlerinin ait oldukları grupları belirleme emacıvta kullanılan bir 

istatistiksel tahmin tekniğidir. 

Son yıllarda sosyoloji, biyoloji, tıp, davranış bilimleri ve eğitim alanında 

yapılan çalışmsıarda kesikli çok değişkenli gözlem birimleri kullanılmaktadır. 

Kesikli çok değişkenli plem birimlerinin analiz edilmesinde yoğunlaşan 

çalışmslar .,anlış sınıflandırma olasılıklarının minimuma indirgenmesini esas 

almaktadır. Kesikli çok deiişkenli gözlem birimlerinin en az iki grup arasında 

sınıflandınlması, keSikli diskriminant analizi modellerinin konusunu 

oluşturmaktadır. 

İki grup 8!'88ında en iyi ayınm veya sınıflandırmaya imkan veren kesikli 

diskriminant analizi modellerinin belirlenebilmesi için kişilik uyum ve 

uyuuısuzluğu çatışma konusu olarak seçilmiştir. Amaç, minimum yanlış 

ı 



suutıandırma olasılığını veren kesikli <ti.s:triminant analizi modellerini 

belirlerken, bireyterin uyum ve uyumsuzluğunu etldleyen faktörlere karşı 

gelen değişkenterin oluşturduğu gözlem vektörlerinin, kız ve erkek bireyterden 

oluşan gruplara sınıflandınlmasıdır. Iişilik uyum ve uyumsuzluğunu etkileyen. 

duygusat yaşam, sağlık. sosyal uvum ve aile çevresi faktörleri değişkenleri 

oluşturmak:ta<lır. Uyum ve uyumsuzluğu belirleyen bu değişkenlerin. 

birbirleriyle olan ilişkileri bireyterin tutumlarını belirlemektedir. 
1 

Çalışmamız üç bölümden oluşmak:ta<lır. Birinci bölümde <ti.skriminant 

analizi genel olarat açıklanmış, ve sınıflandırma kuralları konu edilmiştir. 

İkinci bölümde ise kesikli <liskriminant ana1izinin kuramsa1 yönü ve 

modeller tanıtılmıştır. Iesikli <ti.skriminant analizi mo<lellerini oluşturan 

fonksivonlar tanımlanmış ve yanlış sınıflandırma olasılıklarının 

hesaplanabilmesi için temel ömeklem sınıflandırma kuralları açıldanmıştır. 

Uygutamaya ayrıtan üçüncü bölümde, toplumsal vaşam<la 1>ü-yü1{ rol 

oynayan bireylerin, uyum ve uyumsuzluk kavramları açıklanmıştır. Minimum 

yanlış sınıflandırma olasılıklarını '9'eren kesikli diskriminant analizi 

mo<lellerinin belirlenebitmesi için kredi <lers geçme sistemine geçmemiş olan 

Iütahya Usesi son sınıf öğrencilerine Sosyal Uyum Envanteri uygulanmıştır. 

Envanterden elde e<lilen verilerden konunun uzmanlarının görüşleri a1ınarak: 

değişkenler oluşturulmuştur. Değişkenierin O- ı değerleri ile elde edilen gözlem 

vektörlerinin kız ve erkek bireyterden oluşan gruplara sınıflandırılarak: en 

uygun modellerin belirlenmesine w sınıflandırma sonuçlanna göre kız ve 

erkek grupların genel özelliklerinin açıklığa kavuşturulm.asına çalışılmıştır. 

2 



BÖLÜM I 

DiSDillilfAJfT AlfALiZi 

L A.•A BA.RA.RIYLA DİSI:RİIIİB.H'T A.BA.LİZİ 

Gruplar arası fark:lılıiın kökenini araştırmaya çalışan ve hangi gruptan 

geldiği bilinmeyen bir gözlem <Jeierinin birden çok değişken açısından 

gruplardan birine sınıflandınlması problemi çok: değişkenli istatistik 

tekniklerden biri olan <lisk:riminant analizinin konusunu oluşturur. Gruplara 

ayırma 'VeY8. sınıflan <!ırma kuralları istatistiksel karar teorisine <layanır. ı 

Gözlem biriminin, bir <leiişken <!ikkate alınarak U"fiUUl gruba 

sınıflan<lınlması objektif bir ineeleme <leiildir. Bu (leiişkenin önem <lereresi, 

hangi kritere göre belirleneceği bilinememek:tedir. Gözlem biriminin birden çok 

<leğişkeni <!ikkate atın<ııiın<ıe. gruplara göre sınıflan<lınlması, <Jeğişkenler arası 

ilişkilerin nesnel olarak incelenmesine l>eğlı<lır. Diskriminant fonksiyonu, 

<leğişkenler arası ilişkilerin nesnel olarak incelenmesine olanak sağlayen 

optimizesyona <!ayalı bir karar fonksiyonu<lur. 

nı ve n2 iki grubu g:östersin. Gözlem birimleri. nı grubuna ait iken n2 
grubuna ya <la· n2 grubuna ait iken nı grubuna <lahil edilerek yanlış bir 

sınıflan<lırma yapılabilir.2 Bu tip yanlış -yakleşım.ların qru karar 

eşemeların<Jen geçmesini diskriminant anelizi ve kapsa<hğı teknik meto<llar 

{1} Bet\ W.BORCH, CUf1 J.HUAHG, Ba1tiftriat• Stati.tioal B•tlaoU Fer 

latai .... AM :ıce.a.i.ca-, Pr:i.Aüoto-Ha11 Iııc., ıl•w York, 19?4, s. 229. 

{2} T.W.AHDEJISO:N, Aa Iatre4actiea Te llaltiwriate Stati•tical AaaJ.ysiB, 

johA Wil~y erıd Sotıs, Iııc., ıı.w York, ı 958, •· 1 28. 



belirler. Diskriminant analizinde. grupları belirleyen p-tane deği.Jken. 

uygulanan analiz sonucunda doğruselbir kombinasyona dönüşerek diskriminant 

fonksiyonlarını oluştururlar. Amaç. gruplar arasındeki uzaklığın maksimum 

yapılmasını sağlamaktır. Bu lineer kombinasyon sayesinde çok boyutlu bir 

sistemden daha az boyutlu bir sistem elde edilerek grupların bu sistemde 

ineelenmesi ve yorumtanması sağlanır. Gruplar arasındaki ayırım daha belirgin 

bir . şekle getirilir. Hangi gruba ait olduğu bilinmeyen gözlem biriminin ait 

olduğu grubunun belirlenmesi bir takım karar kurallarını gerektirir ki 

bunlarda diskriminant fonksiyonu veya fonksiyanlarına bağlı olarak yapılabilir. 

Kısaea özetliyecek olursak. diskriminant analizinin amaçları şu şekilde 

sıratanmıştır. 3 

- Gruplar arasındaki ayınma en çok katkıda bulunan değişkenleri 

saptamak. 

- Analiz öncesi hangi gruptan geldiği bilinmeyen gözlem biriminin ait 

olduğu gruba sınıflandıraeak karar kuralları geliftirmek. 

- Bu karar lruratlarıyla gruplar arasındaki ayırama en çok katkıda 

bulunan değişkenleri istatistiksel olarak test etmek. 

- Grupları birbirinden optimum olarak ayırıp. gözlem birimini minimum 

hata ile uygun gruba dahil edilmesine karar vermektir .4 

Diskriminant analizi konusunda çalışmalar eski olmakla beraber. gelişmesi 

ve uygulema alanı bulabilmesi bilgisayarların kullanılmaya beştadıiı döneme 

rastlar. 

{S} Bıobt>rt A.EISENBEIS. Bobt>ri B.A VERI. DiNriali....t A:aa11'8i• _. 

C1888ificatioa Procri11re•. D.C.Hnth and Company, Loııdon, 19?2, s. 1. 

{4) W.W.COOLEY, Paul RıoHHES. llllltiwriate hta AMIJ'.U, Joha Wilty 1114 

Sotıs. IN.!., lfey York, 19?1. s. 243 
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Pearson (1926) ve Mahalonobis (1927-1930t i.1d grubun farklılıklarının 

belirten~~ ile ilgili çatışmatar yapmışlardır. 

Gözlem birimlerinin minimum hata ile iki grup aresında sırunandıntması. 

üzerinde ilk çatışmaları Iisher {1 936) yapmıştır. Reo {1 948). bu çatışmaları ikiden 

daha fazla grupların söz konusu olduğu durumlarda geliştirmiştir. 

Günümüzde, ilgili yayınlarda <liskriminant anatizi başta işletme olmak: 

üzere tarım, tıp, psikoloji, biyoloji, eğitim gibi birçok bilim <lallarında çok yaygın 

olarak kullanılmaktadır. 

5 

ı .ı. Diskriai:a.aııt A:a.alizini:a. Geoaetrik Açıklaauı 

Diskriminant analizinin geometrik yönünün açıklanmasını kolaylaştırmak 

için değişken ve grup sayısını ikişer tane tutarak bir inceleme yapalım. I ı ve I 2 

<Jeğişkenlerinin, Dı grubundan Hı tane, n2 grubundan da H2 tane gözlem birimi 

için gözlemtendiğini düşünelim. 

Düzlemde her noktaya bir reel sayı ikilisi karşı geldiğinden. Hı ve H2 

gözlem birimlerinin Iı ve I 2 değişkenleri üzerinde aldığı her değere ökli<lyen 

uze.y<Ja bir nokta karşı gelecektir. Bu noktaların oluşturduğu çok değişkenli 

kümeler normal <lağılım gösterirlerse eşU yoiunlukta birer elips olarak 

düşünülebilir. Elipslerin merkezlerinde yoğunluk fazla olup merkezden 

uzak:laştıkça ıroğunluk seyrekleşir. 5 Elipslerin kesiştikleri noktatardan çizilen 

I <Joğrusuna dikey olan Y doğrusu üzerine, iki boyutlu uaayda gözlem birimlerini 

temsil eden noktaların izi düşünülürse, n· 1 ve n· 2 grupları arasında kalan ara 

kesit elipsler<Jen çizilebilecek herhangi bir <Joirunun vereceği arakesitten daha 

küçük olacaktır. 

~} W.W.COOLEY, Paul R.LOHHES; e.g.k., •· 244-245. 



Şekil 1: İki Gruptu Diskliminant Analizinin Geometrik Açıklemesı 

Şekil 1 'deki Y doğrusu ır ı ve D' 2 gruplarının iki değşiken üzerindeki 

değerlerinin doğrusat bir kombinasyonunu bularak bir nokta şeklinde 

belirtilmesini seğlar. Böylece Y ekseni iki boyutlu uzayı tek boyutlu ayırıcı 

değere çevirebilen <liskriminent fonksiyonunu temsil ~ktir. c noktesı tek 

boyutlu diskriminant uzayını Sı w S2 bölgelerine ayırır. Sı bölgesine düşen 

noktanın temsil ettiği gözlem birimi az bir hatayla D' ı grubuna w s2 bölgesine 

düşen noktanın temsil ettiği gözlem birimi de D' 2 grubuna sınıflendınlabilir. 

A yırıcı faktör ekseni olan Y ekseni, tek bir eksen üzerindeki noktalar kümesinde 

gruplan sınıflandırma olanaldan ile il&ili bilgileri içermektedir. Y ekseni, 

grupların ortak varyans-kovaryans matrisine sahip çok değişkenli dağılım 

gösterdikleri yaklaşımıyla oluşturulmuştur. Grupların V8J1"811S-kovaryans 

matrisleri eşit değilse, Dı ve ri2 &ruplarıru ayıran sınır (I-doğrusu) en iyi doğru 

ya da sınır olmayaesktır. 6 ı ekseni en iyi sınır olmadığı zaman gruplar normal 

dağılım g~termeyeceklerdir. Gruplar elüps oluşturamazlar ve kesiştikleri 

{6} W.V.COOLEY, Pau1 lUOHNES; a.g.lc:., s. 245. 
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bölgeye düşen değerlerde azalm.a ya da vığılma olabilir. 

ı 2. Suıınanchraa XurallarıD.lll Elele EcJilmesincJe Genel 

Yaktapa 

Çok değişkenli verilerde sınıflandırma. hangi gruba ait olduğu bilinmeyen 

bir gözlem biriminin yapılan analiz sonucunda birden fazla <leğiJken açısından 

uygun gruba attmabilmesidir. .Anea1c sınıflandırma yapmaden önee gözlem 

ve:t«örü. grup büyütdülderi. grupl8!'8. ilişkin olasılık yoğunluk fonksiyonlerı ve 

ön olasılıklerı bilinmesi ya da tahmin edilebilmesi zorunludur. Ayrıca gözlem 

birimlerinin uygun gruba en az hata ile sınıflandırılmasını sağlayacak 

diskriminant fonksiyonlerının butunması gerekmektedir. Söz konusu 

fonksiyonların bulunme.sında belirli varsayımlar altında tüm yaklaşımler benzer 

sonucu vermekte olup. yaklaşımlar<Jaki farldılık sadece olaya l>ak:ış açısın<Jadır. 

Yatdaşımlar<Jaki genel amaç. toplam yanlış sınıflandırma (ya da gruplandırma) 

olasılılını en aza indirgemektir. 

I ı. I2• ...• IP gözlemlerinden oluşan p-t>oyutlu bir uzay<Ja <Jeiişken 

vektörünü ! = <Xı. :ır2 •...• IP) ile; nı ve n2 gruplarına ait olasılık yoiunluk 

fonksiyontarını f ı 00 ve f 2(1) ile gösterelim. Bir gözlem biriminin nı grubundan 

gelme olasılılı qı· n 2 grubundan gelme o183ılılı q2 olsun. qı· q2 ön ole.sılıkları 

grupleruı oransal hacimleri olarak <1a a<Jlan<Jırı.labilir. P-1>oyutlu uzay<Ja.. ! 

gözlemlerine karşı gelen <Jeiişken vektörünü veya noktalarını kapsayan bölge D 

olsun.? D bölgesini Dı ve D2 gibi iki bölgeye ayıracak bir yöntem bulunmalı ki. 

I değişken vektörü Dı bölgesine <1üşt\iiün<1e nı grubuna. D2 bölgesine 

düştüilinde n 2 grubuna sınıflandınlsın. 

nı grubunaait olan bir gözlem biriminin nı grubuna veya n2 grubuna ait 

(?} Aaaat H.KSHIBSAGAR. Jlultiwriate AM1J'U8, Herc.ı Dekker. Iııc .• llew York 

8tld Becel, ı 9?2. s. ı 88-ı 89. 
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olan bir gözlem biriminin yine D2 grubuna sınıflandırılması doğru 

sınıflandırm.ayı oluşturur. Y8tllış sınıflandırma ise, Dı grubuna ait olan bir 

gözlem biriminin D2 grubuna veya D2 grubuna ait olan bir gözlem biriminin de 

Dı grubuna sınıflan<hrılmenvıa ortaya çıkar. Söz konusu doğru ve yanlış 

sınıflandırma olenlıkları, ön olasılıkların ve yanlış sınıflandırma maliyetlerinin 

de dikkate alınmasıvıa aşağıdeki gibi ifade edilirler. 8 

Gözlem biriminin Dı grubuna ait iken yine Dı grubuna doğru olarak 

sınıflandırma olesıtığı, 

P(Dı IDı.D>= f fı (l)dL 

Dı 

dl = dlı, ... ,diP 

ve Dı grubuna ait olan gözlem biriminin Da grubuna yentış sınıflandırma 

olasılığı, 

eşitlikleriyle hesaplanırlar. 

Aynı şekilde gözlem biriminin, D2 grubuna ait iken Da grubuna doğru 

sınıflandırma olasılığı, 

olup, gözlem biriminin Dı grubuna yentış sınıflandırma olasılığı, 

(e) T.W.AllDEBSON'; s.g,.k., s.128-ı29. 

8 
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şeklinde şeklinde ifade edilirler. 

q1 ve q2 ön olasılıklarını <Ja dikkate aldığımızda bir gözlem biriminin 

doğru ve yantı; olarak sınıflandırma olasılıkları sırasıyla, 

qıP<nı 1 nı .D>= qı f fı (!)d! 

Dı 

qzP(nzl na.D>= q2 f fz (!)d! 

Da 

qıP<nzl nı .D>= qı f fı <!>d! 
Da 

qzP(nılnz.D)=qzf fz <!>d! 

Dı 

biçiminde gösterilirler. 

Gözlem biriminin her iki grupta buluruna olasılıklerının toplamı bire eşit 

olduğundan yanlış sınıflandırma olasılıkları, 

olarak 18Zllır. 

9 
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ön olesılıklen da göz önünde bulundurarak D1 ve D2 bölgelerini belirlemek 

içitl toplam. yanlış sınıflandırma olesılığı olan, 

ifadesinin minimum yapılmesı suretiyle en iyi sınıflandırma kuralı bulunabilir. 

Gözlem birimleri koşullu olasılıklerının dsha yüksek olduğu gruba 

sınıflandırılına yukendald ifade minimum yapılmış olur. 9 Eter. 

qıfı{Xl > q2f200 
qıfı<X> + q2f2{&)- qıfı(~ +q2f200 

ifadesi sağ18ruyorsan1 grubuna. aksi takdirde n 2 grubunaatama yapılır.ıo 

D1 ve D2 bölgeleri, 

şeklinde belirlenerek, herhangi bir gözlem birimi,eğer; 

koşulunusağlıvonan1 grubuna. 

{9} T.W.AHDEBSOH; a.t.:k., s.131. 

{ı o} T .W .AHDEBSON; a.g.:k .• s. 130. 
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koşulunun sağlenm.asıyta da n 2 grubuna sınıflandırılır. 

Eğer, 

eşitliği söz konusu ise gözlem. birimi nı ya da n 2 grubuna rastgele sınıflandırılır. 

nı grubuna ait iken n 2 grubuna ve n 2 grubuna ait iken nı grubuna yanlış 

sınıflandınlan bir gözlem. biriminin sınıflandırma meliyeti olarak 

a.dlan<lıre.ceğımız zerarıarı olacektır. Dı grubuna ait gözlem. biriminin n 2 

grubuna yanlış sınıflandırma meliyeti C(n2 ı Dı), na grubuna ait gözlem. 

biriminin Dı grubuna yanlış sınıflandırma meliyeti c<nı ı na> şeklinde ifade 

'r edilebilir. ön olasılıkları ve yanlış sınıflandırma meliyetlerini de dikkate alarak 

toplam yanlış sınıflandırma maliyeti, 

şeklinde yszılabilir. Gerekli değerleri yerine koyarsak, 

ifadesi elde edilir. Bu ifadenin minimum yapılması suretiyle Dı ve Da bölgeleri, 

sadece ön olasılıkların dikkate atındığı duruma benzer şekilde, 



12 

olarak belirlenir _ı ı 

ön olasılıkların ve yanlış sınıflandırma meliyetlerinin <le dikkate elınerak 

bulunan sınıflandırmakuratı aşaiıdaki gibi ye21labilir.12 

Gözlem birimi, 

koşutunu seğlıyorsa n 1 grubuna. aksi hel de n 2 grubuna sınıflandırılır. 

Sınıflandırma kuralının uygulanabilmesi için C(n2 ı nı) ııe C(Dı ı n 2) 

yanlış sınıflandırma meliyetlerinin bilinmesi gereldidir. Bu meliyetlere değer 

verilmesi konunun uzmanını ilgilendirir. Yanlış sınıflandırma için maliyet söz 

konusu değil ise veya yanlış sınıflandırma meliyetleri birbirine eşit kabul 

edilerek; 

(1 ı) T .W .AHDE!SOM; a.g.k .• s. ı 3ı. 

(12} BobE-rt A.EISENBEIS, BobE-rt B.A VERI; a.g.k .• s. ı 3. 



toplam yanlış sıruflemdırma olasılığı bulunU1'. 

C <nı ı n 1) = C(n1 ı n 2) = ı alınması suretiyte herhangi bir gözlem birimi, 

ise n1 grubuna, 

koşulunu seğlıyorsa Dı grubuna sını11andınlır. 
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1.1. fisher Taklllftaı 

Iisher yaklaşımında da diskriminant analizinin geometrik açıklamasında 

değindiğimiz gibi yanlış sınıflandırma grupların ortak olan bölgelerindeki 

gözlem birimleri için söz konusudur. 

Iisher, doğrusal diskriminant fonksiyonunu iki grup ortalamaları arası 

uzaklıktan hareketle elde etmiştir. Grup ortalamaları birbirinden farklı olduğu 

ölçüde, grupların ortak bölgeleri dar olur ve ye.nlış sınıflandırma olasılığı 8Z81ır. 

Iisher bu görüşten hareketle p-boyutlu gözlem vektörünü <Joğrmal bir 

kombines.yonla tek boyuta dönüştürerek grupların ortalamaları arası uzaklığını 

maksimum yapmayı düşünmüştür .ıs 

Doğrusal kombinasyonde. l = (X ı ,12, ... , XP) gözlem vektörü, &&.. p-boy'utlu 

ortalama vektörü, S, varyans-kovarye.ns matrisini belirtsin. 

ır = lPı, P2 •... , Pp 1 katsav:ılar vektörü verildiğinde, 

doğrusal kombinasyonu elde edilir. 

nı ve n 2 ; ortalama vektörleri l:lı ve~, varyens-kovaryans matrisleri aynı 

olanp-değişkenli normalbölünüme sahip gruplar olsun. Buna göre, y = ır l 

doğrusa1 kombinasyonunun nı grubun<leki ortalaması P'l:lı- n2 grubun<leki 

ortalaması ır i2 ve ortak varyansı ır S l olur. 

(1$} AMAt lUCSKIBSAGAB.; a.g.k., s. ı94. 



Bu yöntemle; 

oranını maksimum yapa<:8k şe:kilde l vektörü ereştırılır. ı4 

Bu görüşten hareketle yukarıdeki ifadenin rva göre türevi alınırsa. 

eşitliği elde edilir. Bu eşitliğin sıfıra eşitlenmesiyle l katsayısı; 

i= s-ı <&Lı -ı.ıı> olarak butunur.ı5 Söz konusuçözüm için; 

nı grubunun ortalaması. 

[ 14 = <Alı - ı.ıı>' s- ı 14 

ve n 2 grubunun ortalaması ise. 

[~=<Alı -~)'s-ı~ 

biçiminde gösterilir. 

İki ortalama arasındaki uzatdık ise; 

15 

olarak bulunur. A2 ile gösterilen bu değere i:ki grup arasındaki uzaklık veya 

Ma.halanobis uzatdığı denir. Gözlem birimlerinin sınıflandırılmasında i:ki grup 

{ltl} D.J.HAMD, Bürcriaü.utioa atul Cl•••ifictıtio-.. John Wil•y aııd Sou. Ltd., ı986, 

s. 83. 

{ı'} (!.katsayısı için ıxtıuııaoak çözümün kSN.tı i9ift :bkı.: Btıı W .BOB.CH. C1if1 J .HUANG; 

e.g.k., s. 234-235. 
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ortalamasuun orta noktası olan; 

değeri kullanılarek sınıftandırma kuralı aşağıdeki gibi yazılabilir. 

Gözlem birimi, 

koşulunu sağhyorsa nı grubuna.. aksi takdirde n2 grubuna sınıftandınhr _16 

A-ynı varsayımlar ile incelenen bu sınıftandırma kurallan dışında. Be.yes 

teorem yaklaşımı, olabilirlik oran yak18flmı. karesel <1iskriminant fonksiyonu 

diye adlandırabileceğimiz yöntemlerle de diskriminant fonksiyonları elde edilir. 

{ı6} Doaald F .HOBBISON, lla:lthari•te St•tistinl lletluMia, Hc.Graw-Hill, IAC., 19?8, 

8. 232. 
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BÖLÜM ll 

I:ESİI:LI DISI:RIMINANT ANALiZI 

1. ARA ÇIZGILERIYLE KESIKLI DIS:t:RIIIIRA.NT ARALIZI 

Genel olarak çok değişkenli dağılımların kullanıldığı en az iki grup 

arasındaki sınıflandırma problemleri kesikli diskriminant analizinin konusunu 

oluşturur. Nitel (qualitative) veya bölümlere ayrılmış (categoric) gözlem 

birimleri, temel-örneklem sınıflandırma kuralları uygulanarak gruplara 

sınıflandırılır ve yanlış sınıflandırma olasılıkları hesaplanır. 

Gonomozde kesikli diskriminant analizi modelleri davranış bilimleri, tıp, 

biyoloji, psikoloji ve eğitim gibi bilim dallarında yapılan araştırmalarda elde 

edilen çok değişkenli gözlem birimlerinin sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. 

Cochran, Hopkins (1961) ve Hills (1966; 1967) labaratuvar testlerinde 

kullanılan -/ +, -/? 1 +, veya temiz/yumuşak/yeşilimsiikoyu gibi durumlarda elde 

edilen kesikli gözlem verileri ile tıbbi teşhisterin yapılmasında temel örneklem 

sınıflandırma kurallarını kullanmışlardır. 

Hills (1967), nevropati, miyopati gibi iki çeşit zayıf doku rahatsızlıklarına. 

onbir tane nitel (qualitative) biyopsi gözlem birimlerinin sınıflandırılmasında 

da temel örneklem sınıflandırma kurallarını kullanmıştır. 17 

( t7) Dan H.MOORE ll, •Eyatuatioa of fiYe Diseriaiaatin Ptoeedures for Biaary 

Variutes•, journal of the American Statisticat Association, 1973. Vol. 68, No. 342, 

s. 399. 
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Cox (1970). Day ve Kerridge (1967) karışık gruplardan alınan gözlem 

birimlerinin sınıflandırılmasında logistik ayrımsema modeli üzerinde 

çalışmışlardır. 

Martin ve Bradley (1972) ikiye ayrılabilir (dichotomom) rassal değişkenler 

ile ortogonal polinomlar kullanarak sınıflandırma modeli geliştirmişlerdir .ı 8 

Ancak, Se'ber (1972)'in bağımsız ikili değişkenler ile oluşturduğu bağımsız model, 

kesikli değişkenler için en iyi sınıflandırmavı vermiştir. 

Kesikli diskriminant analizinde, Xı, X2, ... , lp değişkenlerinden oluşan p

boyutlu Sı, s2, ... , SP sonlu sayıda farklı değerleri kapsayan bir uzayda çok 

değişkenli dağılımasahip gözlem vektörünü!_ = (Xı, X2, ... , XP) ile gösterelim. 

!_goolem vektörünün elemanları kesikli değişkenlerden oluşur. Xj, 

(j = L2, ... ,p) şeklinde tanımlanan değişkenler Xj =O veya 1 değerlerini alır. 

P-boyutlu örneklem uzayı 1::. 

değerlerinden oluşur. 

Genel olarak n1 (i= 1,2) gruplarındaP {n= n1 } = q1, (i= 1,2) ön olasılıkları 

gösterir. nı ve n 2 gruplarında sırasıyla çok değişkenli dağıtıma sahip koşullu 

yoğunlul< fonksiyonları fı (I), f 2 (I) ve ön olasılıkları <Iı-<Iı olsun. 

<ı ı ve q2 ön olasılıkları ile !. gözlem vektörüni.in ~değerindeki koşulsuz 

{ı e} D.C.HAB.TIM, B..A.BB.ADLEY, •Pro:ba:bi1ity :n:o4e1s Estimatioa aıul Classificatio 

:for :n:a:ıti'nıriate Dicluttomaa:s Popa:latiou•, Biometrics, ı9?2, 28, s. 

203. 
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yoğunluğu, 

g (~=qı fı (~+q2f2 (~ 

şeklindedir. g 1 (~ ve g2 (~ diskriminant skorlarını gösterir .19 

İki gruplu problemler için D sınıflandırma. kuralı p-toyutlu (JE.) örneklem 

uzayında D = < D1, D 2 > bölgeleri ile tanımlanır. Herhangi tir gözlem birimi ı= !. e 

Di (i= ı veya 2) eşitliğini sağlamasıyla n1 veya rr2 grubuna atanır. 

Yanlış sınıflandırmanın koşullu olasılığı, 

t ( D ı X = x e D·' = ' gj (~) 
- - ıJ ~ g(;) 

D 

ve koşulsuz hata oranı, 

t(D) =E { t(D ı~)}= l gı(!) + l. gı (;) 
l> ı l>a 

= l,q2 f2(;) +l.qıfı(~ 
l>t l>a 

şeklinde gösterilir _20 

{H} Neod GLICK, •sam.ple-Based. Jlu:ıti:aoiiDial Classifieatio:a•, Biorneotrics, 

6?, 19?3, 8. 243. 

(20} William. R.DILLON, 11stthew GOLDSTEIN .. •o:a the Pe:rform.a:aee of So :n:u:ıti:aoiiDial 

Classifieatio:a Ba:les•, Joı:.crml of the Arneorics:n Stst:i.stic&l Associ&tio:n.. V. 73, N. 362, 
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D1 ve D2 olarak iki 'bölgeye ayırdığımız D sınıflandırma kuralı, yanlış 

sınıflandırmanın koşulsuz olasılığını minimum veya doğru sınıflandırma 

olasılığını maksimum yaptığında en iyi sonocu verir. 

Bütün 'bölgeleri kapsayan 2J tanım kümesinde t 'bir fonksiyon olup, 

t (D)= t* = inft (D') 

D' e 2J 

eşitliğini sağlıyorsaD sınıflandırma kuralı optimum sonocu verir. 21 

Velch (19"39), sınıflandırmaproblemi için konuya. temel oluşturacak en iyi 

D* kuralını 'bulmuş, Hoel ve Peterson (1949}'da yöntem geliştirmeye devam 

etmişlerdi!·. 

En iyi D* kuralı, 

{2ı} H.GOLDSTEIH, William R.DILLOH .. Diserete Diserimi:aaat A:aalysis, 

John Wiley :&:nd Sofı8, Ine., Hew York, 1 9? 8, s. 12. 
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ise :;_ t D* 2 voe 

gl (y = g2 (;-0 

ise :;_ya D* ı ya da D* 2 bölgesine rastgele atanarak tanımlanır _;7:2 

LL Ço:t Terimli Model 

Çok terimli modelde, p-tane değişken ile oluşturulan gözlem vektörleri için 

S= 2P dw-um söz konusudw-. Çok terimli model iki basamak:taaçıklanabilir. 

- Gözlem birimleri karışık yığınlardan seçilir. 

- nı ve n 2 büyüklüğündeki gözlem birimleri sırasıyla ön olasılıklar ile II ı 

voe rr 2 gruplarından seçilir. 

Gözlem birimlerinin karışık yığınlardan seçildiğini düşünelim. N1 (y, Nqifi 

(y beklenen değer ( E (Ni (y = Nqli (y ) ile tanımlı, IIi (i = 1 veya 2) 

gruplarında gözlem voektörlerine karşı gelen gözlem birim sayılarıdır. 

N1 = r.N1 (y, rr1 grubunun N2 = r. N2 (y ise n
2 

grubunun toplam gözlem 

birim sayılarını gösterir. 

{22} l1.GOLDSTEIN, 'William R.DILLON, s.g.k., ı:ı. 12. 
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Ön olasılıklar için sezgisel (intuitive) testirim <leğerleri; 

şeklin <le bulunur. 23 Bura<la N=N 1 +N 2 <lir. 

Koşullu yoğunlukların veya <lurum olasılıkl8I'ının p8I'am.etrik olma178n 

testirim <Jeğerleri; 

.... Ni(!) 
f.(x' = -- i= 1,2 ı~ N· ' 

ı 

ve <liskriminant skorları, 

biçimin <le hesaplanır. 

i= 1,2 

Gözlem birimlerinin rr1 ve rr2 gruplerın<lan seçil<liği <luruml8I'<la ön 

olasılıklar kestirilemez, araştırmacı tarefın<lan telirlenir.24 n 1 (!) ve n 2 (!) .. 

gözlem vektörlerine karşı gelen, n1 ve rr2 grupların<lan seçilen gözlem 

tirimlerinin sayısı<lır. 

E h\<!) 1= n;_fi * <!), (i = 1 veya 2 ) eşitliğini sağlayan r1 * (!) <leğert yoğunluğu 
veya ni (i = 1 ve-ya 2 ) gruplarından tanımlanan <lurum olasılıklarını gösterir. 

f i* (!), yoğunluğunun parametrik olmayan kestiı'im <Jeğeri; 

~2~} Ht>d GLICK, a.~_.k., 8. 244. 

{ 24} W .GOL DSTEIH, ~.ıli.11:i.am. R. DILL OH, a .g.k ., 8. 13. 
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ve ön olasılık ile diskriminant skorları .. 

;eklinde hesaplanır. 

örneklemuzayında tanımlı sezgisel temel örneklem D=< Dı, Dı> bölgesi, 

;[ya Dı ya da Dı bölgelerine rastgele atanarak tanımlanır. 

Gözlem birimleri, karışık yığınlardan alındığında temel örneklem 

sınıflandırma kuralı, 

N1 (!) = N2 (!)lO 

ise ~ eşit olasılıkla Dı bölgesine ya da D2 bölgesine atanarak ifade edilir. 25 

{25} Ned GLICK, s.g.k., 8. 244. 
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Gözlem birimleri_ ayrı gruplardan alındığında sınıflandırma kuralı; 

*nı(D * nı(D . ...-
q -->(1-q) -- ıse xtDı ~Teya 

nı nı 

* n ı (U * n2 (X) . 
q -- = (1 - q ) -- ıse 

nı nı 

~ Dı ya da Dı bölgelerine rastgele atanarak belirlenir. 

1.1.1. Birinei-Dere-ceden Bağımsıztık Modeli 

Çok terimli modelin bir dönüşümü olan birinci-dereceden bağımsızlık 

modelinde, p-tane parametre ile sınıflandırma kuralı elde edilir. 

X.= (X ı, X 2, ... , XP) gözlem vektörü bağımsız değişkenlerden oluşur. X;= O veya 

ı (i = L2, ... , p) değerlerini alır. 

P { X.= ~ 1 Ili }_ i = L2 olasılığı, 

olarak bulunur. 

ni, (i= L2) rr1 gruplarının gözlem birim sayılarını gösterir. 

P {Xj = xj 1 Ili }olasılığı için yansız (unbiased) kestirim değerıert 



ni(~ 
p {XJ·= XJ·I Il·}= l. -

ı n· s. ı 
J 

şeklinde hesaplanır. 26 s1, Xj = xj değerlerinin tanım11 olduğu kümeyi gösterir. 

Temel-örneklem sınıflandırmakuralı aşağıdald gibi tanımlanır.27Eğer; 

* P ""' nı(;U * P ""' n200 q n ~- --> <1 -q > n Lr --
~ı o nı ~ı o n2 
~ Dj ~ Dj 

ise, !.II ı grubuna, 

* P ""' nı(~ * P ""' n2(~ q n Lr --= <1 -q > n Lr -
. ı o li.ı . ı o n2 F Dj F Dj 

ise, !_rastgele sınıflandırılir. 

q* ve (1-q*) sıra.sıy1arr 1 ve rr 2 gruplarının ön olasıhklarıdır. 

{26} D:an H.HOOBE II, :a.g.k., 8. 400. 

{2?} H:ııtt:bew GOLDSTEIN, William R.DILLON, :a.g.k., 8. 14. 

25 



26 

LL2_ En Yakın ı:om;uluk Modeli 

Hills (1967)'in önerdiği bu modelde, çok terimli modelden hareketle. temel 

örneklem sınıflandırma kuralı, yeniden düzenlenen gözlem birimi sayılarından 

elde edilen durum olasılık,larının karşılaştırılmasında kullanılır. 

l = (X1• X2 •...• XP), X;= O veya l(j = 1.2 •... ,p) değerlerini alan gözlem vektörü 

olsun. Hills (1967Yin modelini oluşturan ana düşünce. K. gözlem "~lektöründen 

farklı ~ (k = l,. .. ,p) gözlem vektörlerinin elde edilmesiyle grupların gözlem 

birimi sayılarının yeniden düzenlenmesidir. 

Belirli bir gözlem vektörü r = ı değeri için, 

koşutunu sağlayan yeni gözlem vektörleri elde edilir.28 r'inci dereceden en 

yakın komşuluk kuralı. temel örneklem sınıflandırma kuralından hareketle 

aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 

ise. x_n1 grubuna 

ise X n 2 grubuna 

~26} 11stt:hew GOLDSTEIN, William R.DILLON, s.g.k., s. 15. 
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ise, !_rastgele sınıflandırılır. 29 

ni, (i= 1 veya 2) ni gruplarının toplam gözlem birimi sayılarını gösterir .. 

r'inci dereceden en yakın komşuluğu modeli r = O için incelenirse çok terimli 

modele eşit olur. 

ı _2 _ Baha<lur llo<leli 

Babadur (1961 )'"un önerdiği bu modelde 2P durum için 2P-1 tane bağımsız 

parametre söz konusudur. 

örneklem uzayında ;lt= (X1, X2, ... , XP) p-boyutlu gözlem vektörünü 

göstersin. X;= O veya 1 (i= L2, ... ,p) değerlerini alır. 

~j = P{Xj = 1 } = E (Xj) , 

ı - ~j = P { xj = o } , i = L2, ... , 

değerlerinin bulunmasıyla parametrik tanımlamalara başlanır. ~j = E(Xj), i 'inci 

grupdan (i= ı veya2) X; ( j = 1,2, ... ,p ) değişkenleri için beklenen değerleri ifade 

ederler. 

X·-or.-z.- J J J-
4or.-(1-or.-) 

J J 

{29} __ Hatthew GOLDSTEIN, William R.DILLON, a.g.:k., s. 1?. 
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Pc2-tane P;k parametreleri ikinci-dereceden ilişkilert Pc3-tane P;kı 

parametreleri üçüncü-dereceden ilişkilert ... , Pcp -tane P;k ... P para-metreleri 

p'inci-dereceden ilişkileri ifade eder.3° Söz konusu P;k- Pjkl' P;k ... P 

parametrelerinin toplam sayısı, 

şeklinde hesaplanır. 

Marjinal dağılımları aynı ol8n ve bağımsız olarak dağıla.n X; , 

( j = 12, ... ,p) değişkenleri ile Puı<Xı .. X2, ... ,XP) = Puı<ti birleşik-olasılık (joint

probability) dağılımı aşağıdaki şekilde ifade edilir.:H 

(O< ~j < 1, j = 1,2, ... ,p) 

~sı} R.R.BAHADUR, • A Beıprese:atatio:a of the Joi:at Distl"iba:tio:a of Beıspoues to :a 

Diehotomoa:s Items•, Studieos in Iteom. Anal ysis sfı.d Pndiction. 

Stamord UtU.versity Preoss., Cs1ifortU.s, ı 961, İçinde, s. ı 59. 

{Sı} Hatthew GOLDSTEIN, 'Wi11i&m R.DILLON, a.g.k., s. 20. 
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Babadur (1961}_ örnek:lem uzayında! = (X1, X2, ... , XP) gözlem vek:törü ile, 

zn..n-1 tane ilişki parametrelerinin toplamlarından elde edilen P(!) düzeltme 

faktörünü {correction factor) kullanarak:; 

f(!) = P([) Puı (!) 

eşitliğini önermiştir. Söz konusu eşitlikteki düzeltme faktörü; 

P(ID =ı + l Pjkzjzk + l Pıkızjzkzı + ... 
j<k j<k<l . 

formülüyle ifade edilir. 32 

İk:iye ayrılabilir (dichotomous) değişkenler için f(!) kesikli dağılımı, 

• P 12 ···• z 1 z. . .. zJ 

şeklinde hesa.planır. 

f1 (!). f 2{!). olasılık: dağılımları ve ön olasılıklar dikkate alındığında 

gruplara sınıflandırma aşağıdaki gibi yapılabilir. 33 

{52} R.R.BAHADUB. a.g.k., 8. 158-159. 

{35} R.R.BAHADUB. a.g.k., 8. 182. 
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fıG9 q2 . 
f 
2 

(:[) = ij7 ıse, X n ı ve n 2 gruburı.a 

rastgele sınıflandırılır. 

p jkl parametrelerinin sıfıra eşit olduğunu düşünürsek dağılım fonksiyonu, 

p ,Xj • , .ı-Xj r<z.>=n o: •. ıı-o:..ı ) • J • 
j=1 

( p ) 
. ı -.c-· , 2' 2' . : +7pjk. ,_: 
• - J .... t j<k J 

şeklinde bulunur. 

İlişki parametreleri ise; 

formülü ile hesaplanır. Burada er.'j· Xj değişkenlerinin (j=L. .. ,p) beklenen 

değerleri olup; 

ifadesiyle bulunur. 

Sr X; = 1 değerini kapsayan gözlem vektörlerinin, Sjk ise X; = 1 ve ~ = 1 
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değerlerini kapse.yarı gözlem vektörlerinin k1.lmesini gösterir. 34 

Solomon (1961) Babadur modelini özel bir sınıflandırma probleminde, 

Moore (1973) ise bir Monte Carlo çalışmasında çeşitli yöntemleri karşılaştırmada 

kullanmışlardır. 

LJ_ ı::esik:li Dağılımsal Uzaklık Modeli 

Matusita (1954, 1955, 1957) durum olasılıkları arasındaki uzaklığın 

ölçümünden hareketle istatistiksel problemleri incelemiştir .Sonlu bir örneklem 

uzayında tanımlı F ve G dağılımları arasındaki uzaklık; 

2 $ 2 
IIF-GII = L (,jpj-Jqj> 

j=ı 

ile hesaplanır.35 p
1 

,p
2 

, ... , p8 F dağılımının durum olasılıklarını, q1, q 2, ... , q
8 

ise 

G dağılımının durum olasılıklarını ifade eder. 

Dilton ve Goldstein, bu görüşten hareketle farklı bir yaklaşımla yeni bir 

temel örneklem sınıflandırma kuralı önermişlerdir .Bu sınıflandırma kuralı 

aşağıdaki gibi ifade edilir. 36 

{S4} Hatt:hew GOLDSTEIH, William R.DILLOH, a.g.k., s. 21. 

{35} W:i.ll:i.amR.DILLOH, HaU:hewGOLDSTEIH, a.g.k., s. 30?. 

{$6} W:i.llistn R.DILLOH, Hstt:hew GOLDSTEIH, a.g.k ... s. 306. 
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grubuna rastgele sınıflandırılır. 

Sınıflandırma kuralındaki S tl. ve Sm deneysel (emprical) dağılım değerler( 

nı ve n 2 grubundaki_ n ve m büyüklüğündeki toplam gözlem birimi sayılarını 

kullanarak; 

n
s=.ı 

:r.. n • 
ms =-) 

:m. m 

ifadeleriyle hesaplanır. 3? 

sıı.+ı· sm+ı ise, n+l ve m+l durumlarındaki deneysel dağılımları ifade 

ederler. Herhangi bir gözlem birimi_ 

ı . . .!.. ı ]2 ı ı . ..!..]2 s. ı • ı 2 - :1: - ı • ı2 

L 1_3_1-jmq2 >l jni'l2 -1~1 
ı n+l ı , m , . , n • ım+l• 

j=ı . . J=ı . . 

eşitsizliğinin sağlanmasıyla. n 1 grubunda sınıflandırılır. 

• • • Gözlem vektörü k durumunda. ele alınırsa n j =n;, mj= m; (j.ık) ve n j = 

• n;+ 1, m ; = m;+ ı (i = k) eşi ttikleri söz konusudur. nı grubu için sınıflandırma. 

kuralı ıreniden düzenlenirse, 

[~~~j"'"j~~ + 2: ~i-ılj"';j~] ,n+l, ,m, .k ,n+l, ,m, 
)<1 

ifadesi el de edilir. 

~S?} Hsttbew GOLDSTEH{ 'W:i.Uism R.DILLON, s.g.k., s. 42. 



33 

Yukarıdaki ifadeyi sadeleştirirsek, 

eşitsizliği bulunur. Bu koşulun (>) olduğu durumlarda gözlem vektörü n2 

grubunda sınıflandırılır. 38 

Sınıflandırma kut·alının uygulanmasında kullanılan sınıflandırma kriteri, 

n ~re m büyüklüğündeki toplam gözlem birim sayılarının; n> m, n= m ve n< m 

du.ı·um.ları söz konusu olduğunda. aldığı değerler aşağıdaki gibi ifade edilir. 39 

ve 

n.> m ise m(n.+ l) <ı 
n.(m+l) 

n.=m ise m(n.+l)_l 
n.(m+l) 

. m(n. + 1) 
1 n< m ıse n.(m + l) > 

değrleri bulunur. 

n 1 grubundaki herhangi bir gözlem vektörüne karşı gelen gözlem birim 

sayısı sıfıra eşit (nk = O) ve n 2 grubunda aynı gözlem vektörüne karşı gelen 

gözlem birim sayısı sıfıra eşit değil (mk:.tO) ise; 

~se} H:atUı.ew GOLDSTEIN, ~ii11i:am R.DILLON, :a.g..k., 8. 45. 

{:59} WillismR.DILLON, 11sU:tı.ewGOLDSTEIN, s.g..k., 8. 30?. 
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eşitsizliği ile !.gözlem vektörürr1 grubundasınıflandırılır. Söz konusueşitsizlikte 

sınıflandırma kriteri ; n < m koşulu sağlandığı için 

m(n + 1) > 1 
n(m + 1) 

olarak hesap larıır. 

Gruplardaki. gözlem birim sayılan eşit olursa. ( m=n t olursa temel 

örneklem sınınandırma kuralı uygulanır ve dağılımsal maklık modeli çok 

terimli modele eşit ol ur. 



BÖLÜM III 

ORTA Ö~RETİMDE BiREYLERiN I:İŞİLİI: UYUM VE 

UTUMSUZLU~U ESAS ALINARAK: I:ESİI:Lİ Dİ SI:RİMİNANT 

ANALİZİ İLE SINI:FLANDIRILMASI VE BİR UYGULAMA 

DENEMESİ 

ı_ I:İŞİLİI: UYUII Ye UYUMSUZLUt-U 

'35 

Gerek teknoloiik, gerek ulaşım ve iletişim araçlarındaki hızlı gelişmeler, 

sosyal ilişkilerin sınırsız bir şekil alması, ekonomik, siyasal, kültürel alanlarda 

gözlenen değişmeler ve gelişmeler bunun yapıcısı ve yaratıcısı olan bireyde bir 

çok yeni ihtiyaçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu gidişe ayak uydurmak için gelişim 

ve değişimin kendisi itici bir kuvvet olmaktadır. Bireyin kendi yetenekleri ile 

çevre koşullarını akla uygun biçimde birleştirerek, engelleri ortadan kaldırması 

gerekmektedir. Bu sürece katılabilenler uyumlu bireyler olarak nitelenirken, 

bundan geri kalanlar çeşitli uyumsuzlUk sorunları ile yüzyüze gelmektedir. 

ı .ı_ Uyum. Ye Uyum.suzıuğun Tanımı Ye Etkileri 

Birey, yaşamı boyunca sürekli değişme ve gelişme içindedir. Bu değişim ve 

gelişim içinde bireylerin birbirleriyle iç içe geçmiş ve devamlı etkileşim içinde 

bulunan sosyal, duygusal, biyoloiik: değişiklikleri anlaması, kabul etmesi, bu 

değişikliklere uygun davranışlar ve tutumlar geliştirmesi gerekir. Uyumun 

temelini oluşturabilecek nitelikleri, bireyin ailesiyle uyumlu ilişkiler içinde 

olması, sosyal, duygusal, zihinsel ve bedensel bakımdan sağlıklı bir gelişim 

göstermesi olarak sıralamak olasıdır. 



Bireyin uyumlu olması demek, karşılaştığı sorunlara doğrudan doğru"j1'8. 

savaş açabilmesi; karşısına çıkan engelleri hoşgörü ile kabullenebilmesi, 

amacına ulaşabilmek için sağlıklı bir biçimde akla uygun bir yol tutması; 

başkalarının arkadaşlığından hoşlanması ve onlarla iyi ilişkiler kurmasıdır.40 

Kısaca uyum, bireyin sahip olduğu özelliklerini kendi benliği ile önce 

bütünleştirip, içinde 'Y'a;adığı ortam arasında dengeli bir iletişim kurabilmesi ve 

bu sürece ayak uydurabilmesi dir. 

Uyumsuzluk, tedavisi mümkün olmayan bazı zihinsel, bedeni, biyolojik 

rahatsızlıkların ve değişimi mümkün olmayan duygusal ve sosve.t etkilerin 

haricinde bir etkenin orta"j1'8. çıkardığı, genellikle geçici bir durumdur. 

Uyumsuzluğa sebep etkenler kontrol edilirse uyumsuzluk promlemleri orta"j1'8. 

çıkma"jj"ae8ktır. Genel olarak uyumsuzluk, bireyin kendi benliği ve çevresi ile 

dengeli ve etkili ilişki kurma.da. geliştirmede ve sürdürmede güçlük çekmesi; 

güdülerini ve gereksinimlerini doyurmada karşılaştığı engelleri 

yenememesidir.4ı Uyumsuzluk problemlerini ortadan kaldırabilmek için birey 

kendi dünyasında tedavi edilmeli sonra çevresiyle uyum içine sokulmalıdır. 

Uyumlu bir birey kendine amaçlar bulmada çözümlerseçmedeve başarı 

derecesini kestirmede gerçek bilgileri kullanır ve kendi planlarını ince bir 

eleştirmeden geçirir. Bütün tehlikeleri göz önüne serer ve korkularını, 

davranışlarını denetler. Olası tehlikeler ve sorunlarla olumlu bir mücadeleyi 

kabullenen bir birey, karşılaştığı güçlükleri abartmaz. Kendi yeteneklerini 

olurundan fazla göstermez, yerleşmiş inançlarında çatışma oluştuğu durumlarda 

karşılaştığı yeni görüşleri, girişimleri incelemeden reddetmez. 

Tüm bu yaklaşımlar uyum ortamını oluşturmada yeterli olmaz. Birey 

{40} Doğan ÇAÖLAB.. U'fuaunız: Çocuklar w EjjtiiBi., Aıılc:ara Üfliveroritesi Eiitim 

Fakültesi Yayınlar!, N'o. 45, Aııkara, ı 9?4, s. ı 2. 

{4ı} Doğan ÇAÖLAB.. a.g.k., s. ı 3. 
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öncelikle kendini kabUllenmelidir. Kendine güven, kendine saygı, belirli bir 

amaca sahip olma. ilgi duyma. akıl~ yaklaşımlar, bireyi t>aşarıya. uyumsuzluk 

problemlerinin çözümüne Ulaştıracak:tır.42 Başarısız olsa bile yeter ve 

yetersizliklerini bildiği için ne kendini erişemeyeceği bir mükemmelliğe 

sürükleyecek ne de gereksiz yere kendini beğenmişlik içine düşürecektir. 

Bu nitelikleri kendinde toplayal>ilen bir birey uyumsuzluk problemlerini 

çözmede başarılı olur. Birey. olumsuz amacını ve eylemini değiştiremediği sürece 

düşkırıklığına ve büyük bir gerilim içine düşer. llımlı bir gerilimden uzaklaşan 

birey hareketlilikten uzaklaşmakta. girişimleri ve öğrenmesi, genel olarak 

uyumlUluğuazalmaktadır. Bunların sonucu birey, bunalıma düşer. Yaratıcılığını 

yitirir, saldırı ve düşmanlık. korku ve kaygı başlar. gerçeklerden uzaklaşır. 

çevreyle ilişkisi kesilir. duygusat ve sosyal çöküntüye düşer. 

ı .2. l:işiti:t Uyua '98 Uyuasuzluğunda Eğitim '98 Önemi 

Uyum ve uyumsuztuğun sebeplerinin ortadan kaldırılması kararlı ve 

istikrarlı bir eğitimin uygUlanmasına bağlıdır. Bireyin içinde bUlunduğu 

toplumda geçerli olan ve olumlu değer taşıyan yetenekleri, tutumları ve diğer 

davranış şekillerini geliştirmesi eğitim sayesinde sağlanır ve çevre koşUlları ile 

başarılı biçimde etkileşimde bUlunma yeteneği gelişir. Bu gelişme toplum 

yaşamına doğrudan doğruya ve insanlığın ortak yapıtlarıyla da dolayısı ile 

katılma suretiyle süregelen bir gelişmedir. Eğitim bir kurallar toplamı değil, 

bireyde varlığını sürdüren etkin bir davranış oluşturma süreci olarak 

düşünü1ebilir.43 Eğitim, herşeyden önce. bireyin özelliklerine bağlıdır ve birey 

hakkındaki düşünceler, her zaman eğitimin amaçlarını saptamatta rol 

oynamıştır. 

{4a} İbrahim. Ethem BAŞARAN, Eiltim. Psikolojisi, Kadıoilıı Hatbsssı, Ankara, 

ı 980, 8. 201-203. 

{43} Cavit BİNBAŞIOOLU, Eptim. Psikolojisi, Ksdıoilıı Hat:baast, Aflkara, 1992, s. 

18. 



Eğitim dıştan içe doğru değit içten dışa doğru verilmelidir. Bireye, uygun 

çevre içinde. uygun davranışlar gösterilmelidir. Bire'Yin kendi "ji'aŞamı üzerinde 

eğitim bilgisini uygulaması. başkaları ile olan ilişkilerinde bunu kullanmasıdır. 

Başkalarının da bizim gibi olmasa da bile belli görüşleri. ilgileri. alışkanlıkları 

vardır. Onlarla işbirliği yapıp çatışmasız. birlikte "ji'aŞayal>ilmek için. 

başkalarının da psikolojik. sosyal. duygusal durumlarını göz önünde 

bulundurarak sorunları ortava koymak ve çözmek gerekir. 

Bireye verilecek eğitim onun olgunluk düze'Yine uygun olmalıdır. Gerekli 

olgunluk düze'Yine ulaşmadan yapılacak eğitimin yararlı olmamasına karşılık. 

olgunluk düze'Yini geçtikten sonra yapılacak eğitimin. bire'Yin gerekli bilgi, 

beceri ve tutumları yeterince öğrenebilmesinde fazla bir etkisi olmamaktadır .44 

İlk eğitimin verildiği yer ailedir. Anne ve babanın toplumun kültürel. 

sosyal. ahlaki normlarına uygun bilgi ve görüş sahip olmaları eğitimin temelini 

oluşturur. Eğitimi tamamlayıcı rolü olan diğer bir birim de okuldur. Düzenli bilgi. 

beceri. alışkanlık ve ülküterin verildiği okullarda. çalışmaların planlı. programlı 

ve yöntemli olması gerekir.45 Okuldakası zamanda. insanlığın geçirdiği deneme 

ve vaşantıların. son buluşlar da eklenerek. ana çizgileriyte. en doğru biçimde 

bireye kezandınıması söz konusudur. Buda bire'Yin özelliklerine uygun gelen bi~ 

yöntem ve çalışma ile olur. Anne-baba evde öğretmen de okulda uyguladıkları 

eğitime dikkat etmelidirler. Tüm bu yaklaşımlar bireyde uyum ve uyumsuzluğun 

etkenlerini oluşturur. 

Bireyde gözlenen davranış bozukluklarının temelinde eğitim hataları 

yatmaktadır. Uyumsuzluk problemlerinin çözümlenmesinde uygulanacak 

eğitimin amacı çok i'Yi saptanmalıdır. Uyumsuzluk problemi olan birey. ayrıntılı 

olarak teşhis edilmeli. eğitimlerinde varılması istenen amaçlar. yapılması 

{44} İ.E.BAŞARAN', a.g.k., s. 39. 

{4'} Cavit BİNBAŞIOOLU. a.g.k .• s. 16-1 ?. 



gereken değişiklikler ve etkinlikler belirlenmelidir. En önemlisi de anne-baba 

yakınları ve okul arasında sağlanacak rehberlik hizmetlerinin sistemli ve 

sürekli olarak uygulanması gerekmektedir. 

Okul düzeyinde uyumsuzluk problemleri olan bir bireyin yetenekleri. 

fiziki. zihni. sosyal. duygusal olgunluk seviyesi. kişilik özellikleri, amaçları. 

ilgileri ve ihtiyaçları iyi saptanmalıdır. Her bireyin eğitim ve öğretimden uygun 

bir doygunluğa kav-uşması diğer bir deyimle eğitim ve öğretimin her birey için 

anlamlı olması ve her bireyin başarılı olabileceği durumların yaratılması için 

bireyterin kişisel farklılıklarının ayrıntılı olarak bilinmesi gerekir _46 

Birey kendini, kendinde mevcut güçleri, değişiklikleri, çevresini, 

çevresinin istek ve ihtiyaçlarını ne kadar gerçek olarak öğrenebilirse o nisbette 

kendinde mevcut yetenekleri. ilgi ve isteklerini. toplumun istek ve ihtiyaçlarına 

uygun düşecek şekilde geliştirme yollarını arar bulur. 

Bunları gereği gibi uygun eğitim yolu ile öğrenemeyenler kendi yetenek 

ve isteklerini toplum istek ve ihtiyaçlarına ten düşecek şekilde geliştirirler. 

Uyumsuzıuğa uyumsuz davranış göstermeye yönelirler. 

Bireye uygun eğitim aracılığı ile toplumun değer yargıları tanıtılmalı, 

yaşantısına sokularak nerede nasıl hareket edeceği, yüzyüze geldiği problemler 

ile nasıl mücadele edeceği ve onları nasıl yeneceği öğretilmelidir.47 Birey, önce 

kendisiyle, sonra yaşamla bir bütün olarak düşünülmeli, ona göre eğitilmeli ve 

önce kendisine sonra topluma kazandırtlmalıdır. 

{46} Jroian ÇAÖLAB.. a.g.k., s. ı 93-ı 94, ı 96. 

{47} Doğan ÇAÖLAll, a.g.k., s. 38. 
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Bireyin uyumlu veva uyumsuz davranışlar göstermesinde önemli 

etkenterin bulunduğu, yetenekterin geliştirildiği, ilgilerin doyurulduğu, eğitim 

ve öğretim de kuvvet kaynağı rolü üstlenen okul önemli bir sosyal çevredir. 

Psikolojik ve sosyal ihtivaçların okullarda karşılanmaması bir çok 

uyumsuzlukların meydana gelmesine sebep olabilir. 

Okulda öğretmenler, bireylerin ilgilerine önem ve değer vermezse, onların 

yeti ve yeteneklerinden yararlanamazlar. Geliştirilemeyen ya da belli bir yöne 

adapte edilemeyen ilgi ve yetiler bireyi öğretim ve eğitim sisteminde kişisel 

uyumsuzluğa götürür .48 Orta öğretim, lise ve dengi okullarını kapsar. Orta 

öğretim dönemine gelmiş her birey çocuksu tutumlardan kurtulup yetişkin 

davranışlarını benimsemeye başlar. :Kendi einsinin yapması gereken rolleri 

gerçekleştirip, karşı einse karşı olumlu tutum takınır ve onlarla olan ilişkilerini 

olumlu yönde geliştirir. Ö2ellikte orta öğretimin son yıllarında birey, yetişkinlik 

çağına ilişkin davranışları geliştirmede başarılı olmalıdır. :Kendine bir meslek 

seçmesi ve bu seçilen meslek için gerekli bilgi, beeeri ve tutumları öğrenmeye 

çalışması, kişisel bağımsızlık kazanması ve aile kurma kavramını geliştirmesi 

gerekir. Bu gelişime yön verilmesi ailenin de katkısıyla okul-öğretmen işbirliği 

ile mümkündür _49 

Eğitim-öğretimin sürekliliğinde en büyük katkı öğretmenlere-eğitimeilere 

düşmektedir. Öğretmenler ile kurulan dengesiz ve yetersiz dialog öğrenmeyi ve 

okul sevgisini engeller. :Kötü sözlerle, olumsuz eleştirmelerle sınıf önünde küçük 

düşürülen ve çeşitli eezalara maruz bırakılan bireyde uyumsuzluk: problemleri 

başler. :Kırgınlık, saldırganlık, kavgaeı bir yapı ve karşı gelmek gibi çeşitli dışa 

{40} Cavit BİNB.AŞIOOLU, a.g.k., s. 235-236. 

{4n İbrahim Ethem B.AŞARA!l, a.g.k., s. 4 ı. 
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vurumları belirir.5° Öğretmenler ılımlı ve sınıfının sosyal, kültiirel, zihinsel 

kapasitesini belirli ölçüde göz önünde tutarak öğretim planını belirlemelidir. Kız 

ve erkek bireyterdeki kişisel farklılıklar tanınmalı. eğitim ve öğretimin bu 

kişisel farklılıklara. ilgi ve ihtiyaçlarına uydurulması gereklidir. 

Öğretimin, hedeflerine ne derere ulaştığını ve bireyterin l>aşarı 

dererelerini belirlemede. istenen hedeflere yeniden güdülenmelerinde bir ölçüt 

olarak sınavlar, bazen bireyterce, bazen de anne-baba ve öğretmenler-ce yanlış 

anlaşılmakta ve çarpıtılmaktadır. 

Düşük sınav notu bazı zamanlar ceza olarak verilmekte. birey ise yüksek 

not almak için öğrenmesini gerçekleştireceği yerde başka olumsuz ve uyumsuz 

yollara başvurmaktadır. Kendine güven duygusu azalmakta. duygusal yaşemında 

ve sosyal çevresinde belirsizlikler meydana gelmektedir. 

Sınıflarda arkadaşlık havasının oluşturulması bireylerde konuşma 

korkusunu, sözlü korkusunu yenmerinde yardımcı olur. Öğretmenin ve 

arkadaşlarının gözünün önünde küçük düşmekten korkan bireyter yeri 

geldiğinde tartışmalara katılmaktan. sözlü olmaktan. sınıf önünde konuşma 

yapmaktan çekinirler. Bu korkunun yenilmesi, bireye güven duygusunun 

aşılanması, olumlu bir duygusal ilişki kurulması ve bireyterin dü;üncelerini 

ortaya koymasına imkan sağlayan uyumlu yaldaşımlarla mümkün olmaktadır. 51 

Sınıfın toplumsal havasının iyi olmasında bireyterin birbirleri ile iyi ilişkiler 

kurması önemlidir . .Ancak bireyterin l>irl>irleri ile iyi ilişkiler içinde olması, 

daha çok öğretmenin sınıfa karşı tutumuna ve l>ireyterle olan ilişkilerine 

bağlıdır. 

Bireyterin birbirleri ile olan bozuk: ilişkileri, öğretmenin bu konuya 

eğilmesi ve önlemler alması ile ortadan kalkmaktadır. Okul yönetimi ve öğretmen 

(50} DoPnÇAÖLAıt s.g.k., 8. 203-204. 

(5ı} İbrahim Ethem BAŞARAN, s.g.k .• 8. 192-193. 
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işbirliği ile oluşturulan demokratik bir ortam, bireylerin istenilmeyen 

davranışlarını <leğiştirmesine, uyumlu davranışlar kazanmalarına imkan 

sağlar.52 

l.J.l_ Rehberlik Bizaetleri Te Psikolojik Danışaanlık 

Rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışmanlık, bireyin kendini gerçekçi 

bir gözle algılaması, geleeeğe dönük: doğru kararlar alması, kapasitesini 

geliştirmesi. çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini 

gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardan 

oluşur_53 

Rehberlik ve psikolojik danışma anlayışının temelini oluşturan ilkelerin 

bir bütünlük: gösterdiği akılda tutulmak koşulu ile psikolojik danışmanlık; birey 

ile onun kişisel problemlerinin çözümüne yardımcı ola.l>ilecek yeterli bilgi ve 

tecrübesi olan uzman kişi arasında. problemterin çözümüne yönelik yüzyüze, 

karşılıklı görüşmeler ve etkileşim yolu ile kurulan yardımlaşma süreci olarak 

tanımlanmaktadır. 54 

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ilk önce eğitim alanında bir 

ihtiyaç olarak duyulup hızlı bir gelişme gösterdiği; günümüzde ise, en yaygın 

uygulamaların yine eğitim alanında yani okullarda sürdürül.mekte olduğu 

bilinmektedir. Okullarda uygulanan bu yardımlar, öğretmene. yöneticiye, aileye 

ve çevreye yönelik olmaktadır. 

(52} Sifldey L.PRESSEY, Fn:rıci8 P.ROBINSOM{Çev. Husn TAN), Psikoloji w te:ai 

Eiitim. D, Hilli E~tim Bssıme"'i. İ8taDbo:1. 1991. 8. 6?-68. 

{55} Ho:harrem KEPÇEOOLU, Paitolojik Damtma w Be:bJııerlit .. Kadı~o: Hatbas81, 

Aflkara, 1990, 8, 11. 

{54} Huan TAM, Psitolojit Datu.tııu.J.:tt w :h:bJııerlit, Hi11i E~ tim Basımeo'li, 

Aflkara, 1992, s. 20-21. 
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Rehberlik -ve psikolojik danışmanlık hizmetleri. öğretm.enin sınıfındaki 

her bireyin sağlık durumunu, bedensel -ve ruhsal gelişmelerint yetenek, ilgi, 

ihtiyaç -ve problemlerini, geldiği aile -ve sosyal çevresini bilerek etkili bir 

öğretim yapabilmesi için, gerekli olan bilgileri toplar ve öğretmene sunar. 

Bu bilgiler ara<::ılığı ile öğretmen, bireylerin kendileri için daha gerçekçi 

ve tutarlı benlik tasarımları geliştirmelerine, kuvvetli ve zayıf yönlerini 

öğrenmelerine, kendi gelecekleri için eğitsel ve mesleki planlar yapmalarına ve 

uygulamalarına yön -verecek şekilde eğitim planı yapmaktadır.55 Bireyin 

başarısızlık ve öğrenme gü.çlüklerine, geleceğe dönük öğrenim ve meslek seçimi 

planiarına okuldaki kişisel ve sosyal uyumsuzluk problemlerine bu sistemli 

eğitim planı sayesinde çözümler bulunabilmektedir. 

Rehberlik ve psikolojik: danışmanlık: hizmetleri öğretmen, okul yönetimi 

ve aile arasında bir bağlantı görevi yapar ve her birimin görüş ve düşüncelerini 

birbirlerine karşı daha olumlu hale getirir. A. ynı zamanda bireye sağlıklı bir 

kişilik: yapısı kazandırılmasında -ve yeteneklerine uygun en üst düzeyde gelişim 

sağlayacak sosyal, duygusal, fiziksel yetenek: sınırları içinde gelişmesine yardım 

ederek uyumsuzluk problemlerinin çözümlenmesine yardımcı olurlar. 56 

2. K:İŞİLil: UYUII -.e UYUIISUZLU~UIIU ETKİLEYEllfAKTÖRLER 

Kişilik uyum ve uyumsuzluğunu etkileyen faktörler aynı zamanda analizde 

kullanılan değişkenler olup izleyen kesimlerde sırasıyla açık:lana<::aktır. 

{55} ı:ıuharrem KEPÇEDÖL U, a.g.k., s. 219-220. 

(56} Slıı.d.ey L.PBESSEY, Fratl.Cis P.B.OBINSON'(Çev. Hasan TAN), Psikolojik ft Ye:Bi 

Qitilll I, tlilli E~ tim Bssımevi, İBtaııbul, 1991, s. 2-3. 
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2.1. Duygusat Yaşam. 

Duygu, bireyin iç ve dış dünyadan etkilenmesi. sonocunda genel olarak 

boştanma ya da acı duyma biçiminde beliren tepkilerdir. Bireyin temel 

gereksinmeleriyte ve onun bir sonocu olan davranışlarla ilgilidir. Duyguları 

olumlu yönde kullanmak insan davranışına egemen olmayı kolaytaştırır. 5? 

Duygusal yaşam birey davranışlarının ve yaşama uyum ve uyumsuzluldarının 

önemli etkenleri arasındadır. Bireyin bütün etkinlikleri. duyguları ile birlikte 

süreklilik kazanır. Birey, çevresi.yte etkileşimi sırasında az ya da çok haz ve elem 

yönünde bir duygunun içindedir. Sevgi, nefret korku, ümit sevinç, keder, neşe, 

kuşku ve sıkıntı gibi yaşantı anlarımızın hepsi duygusal yaşam deyimi altında 

toptanır. 58 Duyguse1 yaşamın bazı biçim ve derecelerinin günlük 

çalışmalarımız ÜZerinde faydalı, bazılarının ise zararlı etkileri olur. Duygular 

birey davranışlarının önemli iç kaynaklarından sayılır ve çok yoğun olduğu 

zaman çe1ışmaları aksatır ve hayata uyumu zorlaştırır. Gerek bedenset gerekse 

ruhsal gerginlik bir ölçüye kadar davranışların yaşama uygunluğunu sağlar; 

belli ölçüden fazlası ise, kaygı hali ıraratmak sureti ile zihin ve tüm 

organizmanın karışmasına duygusal tepkilerde uyumsuzluğa ve çal>aların 

verimsiz kalmasına neden olur. 59 

Bireyin pek çok duyguları okul öncesi çağda gelişir ve bunlardan bazıları 

çevre koşullarına göre bireyde yerleşir. Aile çevresinin bu tür duygularının 

oluşmasında ve yoğunlaşmasında büyük etkisi vardır. Ailesinden yeteri kadar 

sevgi, anlayış .. ilgi, al8ka hoşgörü, ekonomik katkı bulamıyan birey içe dönük 

davranışlar geliştirmeye kendini başkalarından ayırmaya. kendi içine 

gömülmeye başlar. Bireyin aile çevresinden sonra okuldaki etkinlikleri ile 

~5?} Ca'Yit BİııBAŞIOOLU, a.g.k., s. 140. 

~56} Feriha BAY11UII. GeMI Psi:totoji, İııkılap ve Aks Basıme'Yi, İBtarıbul, 1983, s. 

?2. 

{59} Feriha BAYHU!l, a.g.k., s. 80-82. 
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duyguları içiçe bulunur. Bireyin derslerindeki t>aşarısı, güven duygusu içinde 

geleceğe doğru bakmasına. başarısızlıkları ise karamsar olmasına neden olur. 

Birey ile öğretmen arasındeki ilişkilerin düzenlenmesinde. yaratılan duyguların 

büyük önemi vardır. 6o Bir sınıf içindeki bireyterin birbirlerine karşı 

bestedikleri duygular, sınıfın öğrenme havasını iyileştirebitir ya da 

kötüleştirebilir. Tüm bu durumlar bireyin uyumsuzluk problemleriyte 

karşılaşmasına ve öğrenim sorunlarıyta karşı karşıya gelmesine neden olabilir. 

Bugün içinde yaşadığımız uygarlık koşulları, bir çok duygusal tepkilerin 

baskı alttna alınmasına. yol a~tadır. 61 Medeni hayana öfke, sevinç, 

kıskançlık gibi duyguların aşırı şekilde açığa vurulması hoş karşıtanmadığı gibi 

duygusal hassasiyet gerekli sayılmakla beraber histerin ıtımtı biçimde ifadesi de 

gereklidir. 

Bireyin duygusal yaşamına önem ve değer vererek uygulanan eğitim 

bireyi yaşının gerektirdiği duygusal olgunluğa eriş1irmek için önce kendisini 

tanımasını ve ke.l>ul etmesini sağlar. Bu temel üzerine kurulan duygusal yaşam 

uvum ve uvum,suzluk problemlerinin de çözümüne imkan sağlar. 

2.2. Sağlık 

Sağlık sorunlarının bireyterin uvum ve uvumsuzluk problemleriyte 

karşılaşmasındaönemli derecede etkili olduğusöytenebilir. Ruh ve beden sağlığı 

iyi olan bir birey problemlerini gerçekçi bir gözle görüp, bunları toplumun 

isteklerini az çok göz önünde bulundurarak çözebilen kişidir. Böyte bir birey 

yaşamaktan ve çalışmaktan haz duyar ve geleceğe az çok umutla l>ekar. 62 

{60} İbrahim Etheın BAŞARAN, a.g.k., s. 103. 

{6ı} Feriha BAYHUB.. a.g.k., s. 51. 

{62} Feriha BAYHUlt a.g.k., s. 85. 



46 

Beden özürleri. bireyterin yaşamını sürdürdülderi aile, yakın çevre, ve 

okul <la izlenen tutum ve davranışlara paralel olarak bireylerde uyumlu ya <la 

uyumsuz tepkilerin <Joğmasına neden olabilir. 

Beden lrusurlarına karşı her toplumda özellikle insanlık seviyesi 

gelişmemiş toplumlarda olumsuz davranış ve tutum örnekleri görülmektedir. 

Böyle bir çevrede yetişen beden özürlü bireyterin ruhsal dengeleri <le 

bozulacağın<Jan topluma kazan<Jırılması çok zordur. 63 Hastalıklarında tedavi 

e<Jilememesi veya bilinememesi bireyde bir takım uyumsuz sayılan davranışların 

sebebi olabilir. 

organizmayı etkileyen herhangi bir rahatsızlık ruh sağlığını <la 

etkileye<;ek bireyde sinirlilik, huzursuzluk gibi tepkilerle yansıtılacaktır. Bu 

nedenle evde ve okulda beden ve ruh sağlığını korumak ve geliştirmek birey 

eğitiminde her gün daha fazla önem kazanmakta<Jır. 

Sosyal düzen içinde bireyin önemi günümüz toplum koşullarında artmakta 

toplum yapısının sağlıklı gelişmesinin bireyin beden ve ruh sağlığı bütünlüğü 

ile yakından ilgili olduğu görülmektedir. 64 Bireyin beden ve ruh sağlığı çok 

küçük: yaşlarda anne ve babanın gösterdiği yeterli önem ve tedbirler üzerine 

kurulmakta. okul idaresi ve öğretmen işbirliği ile gerçekleştirilen etkili bir 

eğitimle şekil kazanmekta<Jır. 

Okulda verilen psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri beden 

özürlü ya <la ruhsal te<Jirginliği olan bireyterin öncelikle kendilerini bu 

özürleriyle tanıyıp kabul etmelerine. aile ve bireyin arka<Jaşlarının da bu tedavi 

yöntemlerine katılıp bireyin toplumdan soyutlanmadan diğer bireylerle ortak 

gelişimini, yaşamını ve eğitimini devam ettirmesine imkan sağlarlar. 

(65} D$n ÇA~LAR,. a.g.k., s. 23. 

(64} Feritıa BAYHUR,. a.g.k., s. 95. 
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2.3. Sosyal Uyum. 

Sosyal uyum, bireyin aile, okul ve bunları kapsayan yaşam tarzında sosyal 

olgunluğa erişm.esidir. Bireyin sosyal gelişmesi kendisiyle ve başkaları ile bir 

arada daha iyi geçinme yeteniğidir. Zevklerde, tavırlarda.. ilgi ve alışkanlıldarda.. 

genel davranıştameydana gelen olgunlaşmadır. sosyal uyum kişisel özelliklerden 

ayrı, bağımsız değildir ve bedeni büyüme zihni gelişme, heyecanla. kişilikle ruh 

sağlığı, karşılıklı ilişkiler ile yakından bağımlıdır. 65 

Aile çevresi sosyal uyumun gerçekleşmesinde oldukça etkili bir birimdir. 

Anne-l>at>anın eğitimi. sosyo-ekonomik durumu, kültür seviyesi bireyde sosyal 

olgunluğa erişmesinde çok etkilidir. 66 Kız ve erkek bireylerin doğumdan 

itibaren cinsiyetlerinin bilincinde bir eğitimle yetişmeleri önemlidir. Anne ve 

l>at>anın çok küçük yaşlardan itibaren bu bilinci bireylere kezandırması 

gereklidir. Bireye, aşırı ölçüde aııne-l>abaya bağlı sosyal büyüme ve gelişme 

vermenin yerine fırsat eşitliğine dayanan bir eğitimin verilmesi aile ve birey 

arasındaki sosyal uyum. un en önemli etmenidir. 

Birey, okul ile sosyal bir çevrenin etkisi altına girer ve gruplaşmayı, 

paylaşmayı, sosyal etkinliklere katılmayı, liderliği, aktif konuşmayı, kendi ve 

karşıt cinsle arkadaşlık kurabilmeyi öğrenir. 6? Bireyle öğretmen arasındaki 

sosyal görgü kurallarına uygun iletişimin kurulması, sağlam bir kişilik ve iyi 

davranışlar kazanılması, başkalarıyla bir arada yaşama tarzının öğretilmesi, 

eğitimin amacı olmalıdır. Sınıfıyla işbirliği içinde bulunan öğretmen kız ve 

erkek bireyler arasında sosyal uyum. un oluşmasında rehber olmaktadır. Bireyler 

birbirine danışma imkanına sahiptirler. Karşılıklı yardımlaşmakta.. müşterek bir 

W:;;> Herbert SOBENSO:tl (Çev. Gültekin YAZGAH), Eptiııa Psikolojisi, lfilH Ejjtim 

Basımevi, İstuıbul, 1 968, s. 56-59. 

~66} Doian ÇAÖLAB. a.g.k., s. 34. 

~6?} Herbert SORENSOH, a.g.k., s. 59-60. 
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meseleye işbirliği ile cevap aramatta te-crübe kazanırlar. Liderlik duyguları 

gelişir. toplum içine çıkma korkusu yenilir. konuşma yeteneği gelişir ve en 

önemlisi de hayatın her döneminde gerekli o181'l arkadaşlık duygusu gelişir . 

.Arkadaşlarının dostluğunu kezanan birey dışa dönük, aktif, sosyal bakımd811 

uyumlu davranışlar gösterir. 

Sosyal uyumlu bir birey. arkadaşlık kurabilen. heyecanıarına hakim olan. 

liderlik duygusuna sahip. işbirlikçi, ekonomik bağımsızlığını elde etmeye 

çalışan, sosyal etkinliklere katılıp. yüksek ahlak ve toplum kurallarına göre 

kişisel ilişkilerde terbiyeli ve nazik bir yaşam tarzı sergiler. 

2.4. Aile Çevresi 

Birey. çeşitli davr81'lışlarını. becerilerini görgü kurallarını. 

alışkanlıklarını çevresindeki insanlarla temasları sırasında öğrenir. kazanır . 

.Aile çevresi bir bireyin bu davranışları kaz81'lmasında en etkili bir çevredir. 

Çocukluğunda öğrendikleri ve hayatında etkili olan örnekleri aile çevresinden 

alır. Konuşma yeme, içme, giyinme, oturma yürüme, sevdiği ve sevmediği 

şeyler. başka insanlarla nasıl ilişkiler kuracağını ilk olarak aile çevresinde 

gördüğü gibi yapar. Sevmeyi saymayı, korkmayı, vermeyi, almayı ve bunun 

kurallarını aile çevresinde ilk günlerde kazanır. 

Bir bireyin. çocukluğunun Q-3 yaş dönemi ömür boyu onu etkisi altında 

bulunduracağı davranış ve alışkanlıkların büyük kısmını kazandığıbir devredir. 

Bazı psikologlar bu devrede kazanı181'lların, ömür boyu kezanı181'lların fo30'unu. 

bazıları ise f.90'nını oluşturduğunu söylerler.68 Bu devre çocuğun devamlı 

olarak aile çevresinde yaşamını sürdürdüğü dönem olduğuna göre, bir bireyin 

uyumuna yardım edecek: veya uyumsuzluğunaneden olacak: bir çok: etkileri aile 

{66} Do~at\ ÇAÖLAB., e.g.k., 8. 34. 
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çevresinden aldığı kesindir. 

Zamanımızın endüstrileşen ve gelişen toplumunda eskinin iki veya üç 

kuşağıbir arada tutan kalabalık aile yerine, anne, baba ve çocuklardan oluşan 

çekirdek aile denen küçük aile tipi yaygınlaşmaktadır. Eskiden anne, evinde 

kendi işleri ile uğraşırken, zamanımız toplumunda değer hükümlerindeki 

değişmeler, eğitim ve ekonomik şartlar, anneyi de para kazanaeak işlere 

yönettmektedir. Bir bireyin yetişmesinde çekirdek aile avantaj olmakla beraber, 

toplumdaki bu gelişme uyumsuzluğu oluşturabilecek ortamlar da yaratmaktadır. 

Sosyal akış, aile üyeleri arasındaki ilişkilerin niteliğini de değiştirmektedir. 

Eskiden evin salt otoritesi baba iken, bugünkü aile yapısında bu rol anne ve 1>at>a 

arasında pay1aşılmakt~ hatta 1>azı hallerde anneye doğru kayma eğilimi 

göstermektedir. Günümüzde fikirlerini söyleyip savunan, gerektiğinde anne

bal>a otoritesine karşı koyan gençler yetişmekte ve eskiye göre aile-gençlik 

ilişkileri değişmektedir. 69 

.Anne ve baba hem kendileri arasında sevgi ve saygı l>ağlarını ve hem de 

çocuklarına karşı olan sevgi ve saygı bağlarını uygun bir şekilde 

düzenlenmelidir . .Ancak o zaman aile bireyin uyumlu olarak gelişebileceği bir 

çevre olabilir. Toplumun eğitimlerint kültür değerlerini, kuşaktan kuşağa 

aktarmakt~ insan yavrusunu sosyalleştirmekte ve bireye sosyal rolleri 

öğretmekte en etkili sosyal kurum olan aile ve aile bütünlüğü bireyin uyumlu 

yaşamasında önemli l>ir etkendir. 

~69} H:ııısm TAN, :ııı.g.k., s. 85. 
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Sınıflandırma işleminde önemli olan gözlem birimlerinin en sz hata ile 

gruplara atanmasıdır. En iyi model veya modelleri belirlemede herhangi bir 

gözlem biriminin • üzerinde yapılan gözlemlere dayanılarak sınıflandırılmasında 

• yanlış sınıflandırma olasılığının minimum olması gereklidir. 

3.1. Araştıraada ı:uııanıtan Veriler 

Bu araştırmada kullanılan veriler Kütahya Lisesi 3. sınıf öğrencilerine 

uygulanan Sosyal Uyum En-vanteri sonuçlarından elde edilmiştir.?O Okul 

yöneticileri ve rehberlik danışmanı ile yapılan görüşmeler dikkate alınarak 

kredili ders geçme sistemine henüz geçmemiş olan fen. sosyal. matematik 

branşlarında okuyan lise 3. sınıf öğrencileri örneklem uzayını oluşturmuştur. 

Bell-Kişilik En-vanteri diye de adlandırılan bu en-vanter dört bölümden 

oluşmaktadır. Her bölüm 35 adet sorudan meydana gelmektedir. Bölümler. 

öğrencide değişik izlenimler uyandırmaması ve cevaplama zorluğu yaratmaması 

için ayrı ayrı belirtilmemiştir. Birinci bölüm duygusal yaşam. ikinci bölüm 

sağlık. üçüncü bölüm sosyal uyum ve dördüncü bölümde aile çevresi ile ilgili 

uyum ve uyumsuzlukları belirlemeye yönelik soruları kapsamaktadır. 

Bireyin uyum ve uyumsuzluğwıda etkili olan ve envanterin bölümlerini 

oluşturan bu dört faktörün kişilik uyum ve uyumsuzluğwıda belirleyici nitelik 

taşıyan etkenleri. sorunların ana fikirlerini oluşturmaktadır. Soruların 

cevapları evet-hayır şeklinde işaretlenmesi istenmiştir. Bilgi toplama aracı 

olarak kullanilan Sosyal Uyum Envanteri'nin Kütahya Lisesi'nde 

uygulanabilmesi için ilgililerden gerekli izin alınmıştır. Her sınıfın kendi 

~?O} Sosyal Uyum Ennnter:i.:ı:ıin soruları. Ek-l'de wr:i.lmişt:i.r. 
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dersliğinde. psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin "jj'apıldığı sınıf 

öğretmenliği derslerinde ve tüm sınıflarda aynı anda yapılan uygulamada 

envanteri cevaplamaları için öğrencilere 30 dakika süre verilmiştir. Her sınıfın 

öğretmenine uygulamadan önce gerekli açıklamalar verilmiş ve Kütah"jj'a 

Lisesi' nin rehberlik danışmanının yardımıyla da cevaplamaların daha sağlıklı 

olmasına çalışılmıştır. Öğrencilere. envanteri daha rahat cevap vermelerini 

sağlamak için kimlik belirtmelerinin zorunlu olmadığı bildirilmiş, sadece 

grupları oluşturmada gerekli olduğu için cinsiyetlerini belirtmeleri istenmiştir. 

Bireyterin envanteri cevaplarken sahip oldukları fizikset sosyal, kültürel, 

biyolojik. toplumsal değer yargılarından hareketle düşüncelerini belirledikleri 

kabul edilmiş ve cevaplarda gerçekçi davrandıkları da varsayılmıştır. 

3.2. llocJellercJe l:ullanıtan Değişkenterin Düzenlenmesi 

Uygulanan Sosval Uyum Envanterinin her bölümü bir değişkene karşı 

gelmektedir. Değişkenterin gözlem vektörlerini oluşturması için belli bir yöntem 

izlenmiştir. Buna göre evet-hayır ceva.l:>ı verilen soruların içerik "jj'apısı dikkate 

alınarak uyumlu cevaplar için ı. uyumsuz cevaplar için O değeri verilmiştir. Bu 

arada evet cevabı verilen sorulardan bazıları uyumlu tutumları belirlemede 

olumsuz anlam içermesi nedeniyle O değerini almışlardır. Hayır cevabı verilen 

soruların bazıları ise uyumsuz tutumları belirlemede olumlu anlam içermesi 

nedeniyle 1 değerini almışlardır. 

Sosysl Uyum. Envanteri. konunun uzmanlarının görüşleri doğrultusunda.. 

aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir. Duygusal yaşam konusunda uyum ve"jj'a 

uyumsuzluğu belirleyen soruları kapsayan birinci bölümü ele alalım. Duygusal 

yaşam I 1 değişkenine karşı gelmektedir. Soruların yarıdan fazlasında uyumlu 

cevap elde edilmiş ise bireyin X1 değişkeninde uyumlu tutum. aksi takdirde 

uyumsuz tutum gösterdiği belirlenmiştir. Sosyal Uyum. Envanterini cevaplayan 
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bir bireyin değerlendirmesini yapalım. Örneğin, her bir değişken için 

sırasıylaelde edilen revap sayıları 19, 14, 27 ve 12 ise bireyin gözlem vektörü 

(11 12 13 14) = (1 O 1 O) olacaktır. 

Bu özellikleri taşıyan söz konusu değişkenler aşağıdaki şekilde 

tSdlımlSdlmıştır. 

11 : Duygusat Yaşam 

ı. Uyumlu 

O. Uyumsuz 

X2 : Sağlık 

1. Uyumlu 

O. Uyumsuz 

x3 : Sosyal uyum 

ı. Uyumlu 

O. Uyumsuz 

x4 : .Aile Çevresi 

1. Uyumlu 

O. Uyumsuz 

Sosyal Uyum Envanterine katılSdl 230 revaplayıcıdSdl 114'ü kız, 116'sı da 

erkek öğrenci sayısıdır. Değişkenterin 2P durumu için oluşturul.Sdl gözlem 

vektörlerine karşılık gelen birey sayıları ve yanlış sınıf1Sdldırma olasılıklarının 

hesap lSdlmasında kullSdlılSdl sıklık dağılımları Tablo 3.1 'de gösterilmiştir. 



53 

Tablo 3.1. :Kız ve Erkek Grupları İçin Birey Sayıları ve Oransal Sıklık Dağılımları 

Gözlem Vek:törü KIZ <n1) ERKEK (n2) 

(Xı Iı X3 X4) Birey Oransal Birey Oransel 

Sayısı Sıklık Sayısı Sıklık 

ı ı ı ı 18 0.15789 15 0.12931 

ı ı ı o 4 0.03508 5 0.04310 

ı ı o ı 4 0.03508 10 0.08620 

ı ı o o 3 0.0263ı ı4 0.12068 

ı o ı ı 4 0.03508 4 0.03448 

ı o 1 o 3 0.02631 4 0.03448 

ı o o 1 3 0.02631 7 0.06034 

1 o o o 2 0.01754 4 0.03448 

o 1 1 1 7 0.06140 6 0.05ı72 

o 1 1 o 6 0.05263 4 0.03448 

o ı o ı 13 0.11403 12 0.10344 

o ı o o ı o o.oanı ı o 0.08620 

o o ı ı ı o 0.08771 4 0.03448 

o o 1 o 8 0.07017 9 0.07758 

o o o ı 10 0.0877ı 5 0.04'310 

o o o o 9 0.07894 3 0.02586 

114 116 

:Kesikli diskriminant anelizi modellerinin çözümlenmesinde gruplardaki 

kız ve erkek öğrenci sayıları birbirine çok yakın olduğu için q1 ve q2 ön 

olasılıkları eşit kabul edilerek temel örneklem sınıflandırma kureliarı 

uygulanmış ve yanlış sınıflandırma olasılıkları buna göre hesaplanmışlardır .. 
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)_)_ Gruplar Hakkında Açı:tlaıaalar 

Çalışmamız iki gruptan meydana gelmiş olup, Dı kızların oluştw-duğu 

grubu, Dı ise erkeklerin oluştw-duğu grubu temsil etmektedir. Grupları kız ve 

erkek olarak oluştw-madaki amaç. kız ve erkeklerde görülen gerek bedensel. 

gerek heyecansal ve gerekse sosyal ve kültürel farklılıkların uyum ve 

uyumsuzluğu belirlemede etkili olmasıdır. 

Kızlar. bedenset duygusal. sosyal ve kültürel yönden daha çabuk 

olgunlaşırlar. Daha ılımlı yapıya sahip olan kızlar sosyal ilişkilerde girişken 

oldukları. duygularını kolay yansıttıkları ve aile ilişkilerinde bağımlı oldukları 

bilinmektedir. Erkekler ise, daha serüvenci bir yapıya sahip olup sosyal 

ilişkilerde. arkadaşlık k:W'mada. duygularını kontrol etmede. anne ve babayla 

anlaşmada kızlara göre başarısız olmaktadır_?l Bu sebeplerden dolayı kız ve 

erkek grupları duygusal yaşam, sağlık, sosyal uyum, aile çevresi değişkenleri 

açısından da önemli farklılıklar göstermektedirler. 

)_4_ ı:esi:tli Diskriminant Anatizi Modellerinden 

Elde Edilen Bulgular 

Kesildi diskriminant analizi modellerinde sınıflandırma işlemlerinin nasıl 

yapıldığı Tablo ll'deki verilerden yararlanmak sw-etiyle izleyen kesimlerde 

sırasıyla açıklanacaktır. 

- Çok Terimli Model 

Çok terimli modelin analizinde, gözlem birim sayıları nı ve nı 

gruplarından elde edildiği için dw-um olasılıkları; 

{?ı} Hsnn TAN, s.g.k., s. 73-74. 
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formülüyle hesaplanmıştır. Gözlem vektörlerinin durum olasılıklarının 

karşılaştınımasıbiçiminde yapılan sınıflandırma ve buna ilişkin sonuçlar Tablo 

3.2'deki gibidir.n 

Tablo 32 Çok Terimli Model İçin Durum Olasılıkları ve 

Sınıflandırma Sonuçları 

Gözlem Vektörü tt(!= ~ı nı> tt(!= ~ı n2) Sınıflandınlan 

(X ı Xı X3 X4) Grup 

ı ı ı ı 0.15789 0.12931 nı 

ı ı ı o 0.03508 0.04310 nı 

ı ı o ı 0.03508 0.08620 nı 

ı ı o o 0.0263ı 0.12068 n2 
ı o ı ı 0.03508 0.03448 nı 

ı o ı o 0.02631 0.03448 n2 
ı o o ı 0.0263ı 0.06034 nı 

ı o o o 0.01754 0.03448 nı 

o ı ı ı o.o6ı40 0.05172 nı 

o ı ı o 0.05263 0.03448 nı 

o ı o ı o.ıı403 0.10344 nı 

o ı o o 0.0877ı 0.08620 nı 

o o ı ı 0.08771 0.03448 nı 

o o ı o 0.070ı7 0.07758 n2 
o o o ı o.oa77ı 0.043ıO nı 

o o o o 0.07894 0.02586 nı 

~?2} Ör:neiiı:ı. (xı xı x3 X4) = (001 1) gözlem wktörü; 
• ıo • 4 

f ı(rJ = ı ı4 = O.OB77ı durum olasıltının f.J..rJ = ı ı6 = 0.03448 

durarn olasılıh:rulsn büyük olt1!18B1 :rıedefli yle- n 1 ~ııbıı:ruls sımfls:rulırılmıştır. 
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- Birinci Derec:e<len Bağımsızlık Jlo<leli 

Çok terimli modelden hareketle elde edilen birinci dereceden bağımsızlık 

modelinde, durum ol~ıhklan değişkenterin 2P durumuna göre oluşturulan 

gözlem vektörterindeki ilişkileri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Örneğin, Tablo 

3.1 'deki verilerden yararlanarak (Xı X2 ı3 X4) = (1 O O 1) gözlem vektörü için nı 

grubundaki durum olasılığı; 

P nı(!) 41 49 54 69 
P {Xj = xj 1 II ı } = _n l -n- = 114 x 114 x 114 x 114 = 0.0443203 olaiak hesaplarımıştır. 

J=ı sj ı 

Tablo 3.3. Birinci Dereceden Bağımsızlık Modeli İçin Durum 

Olasılıklerı ve Sınıflandırma Sonuçlerı 

Gözlem Vektörü P(l= !.l nı> P(l = !.1 n2) Sınıflandırılan 

(X ı x2 x3 x4> Grup 

1 ı ı ı 0.06532 0.08496 nı 

ı 1 ı o 0.04260 0.07147 n2 
ı ı o ı 0.05879 0.10828 nı 

ı ı o o 0.03834 0.09ı09 n2 
ı o ı ı 0.04924 0.0447ı nı 

1 o ı o 0.03211 0.0376ı n2 
ı o o ı 0.04432 0.05699 n2 
ı o o o 0.02890 0.04794 nı 

o ı ı ı 0.11631 0.07147 nı 

o ı ı o 0.07585 0.06013 nı 

o ı o ı 0.10467 0.09109 nı 

o ı o o 0.06826 0.07663 nı 

o o ı 1 0.08767 0.03761 nı 

o o 1 o 0.057ı8 0.03ı64 nı 

o o o 1 0.07891 0.04794 nı 

o o o o 0.05146 0.04033 nı 
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Söz konusu bu <)eğer aynı yöntemle hesaplanan n2 grubundeki durum 

olasılığından küçük olduğu için Tablo 3.3'de gösterildiği gibi sınıflandırma n2 

grubuna yapılmıştır. 

-En Yakın I:om.şuluk Modeli 

En yakın komşuluk modelinde de tablo 3.1 'deki verilerden yararlanarak ! 

gözlem vektöründen farklı ~ gözlem vektörleri, 

koşulunun sağlanması ile elde edilmiştir. örneğin; n1 grubunda, 

(11 12 13 14) = (1 ı ı ı) gözlem vektörü için; 

~ gözlem vektörleri, 

Tıııı =0111, 1011,1101,1110 

olarak belirlenmiştir. Aynı gözlem vektörü için yeni birey sayısı 37 

bulunmuştur. Durum olasılığı ise P(! = !. 1 n1) = 0.06491 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 3.4' de gösterildiği gibi söz konusu durum olasılığı, n2 grubu için bulunan 

durum olasılığından küçük olduğu için (1 1 ı 1) gözlem vektörü n 2 grubunda 

sınıflandırılaeektır. 
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Tablo '3.4. En Yakın Komşuluk Modeli İçin Durum Olasılıkları ve 

Sınıflandırma Sonuçları 

Gözlem Vektörü P(X. =~ı nı> P(X. =~ı n2> Sınıflandırılan 

(I ı I2 I3 I4) Grup 

ı ı ı ı 0.06491 0.06896 nı 

ı ı ı o 0.05964 0.07241 nı 

ı ı o ı 0.07192 0.10000 nı 

ı ı o o 0.040'35 0.0741'3 nı 

ı o ı ı 0.06666 0.05862 nı 

ı o ı o 0.0'3684 0.04482 nı 

ı o o ı 0.040'35 0.05172 nı 

ı o o o 0.0'3508 0.05517 nı 

o ı ı 1 0.0947'3 0.07068 nı 

o ı ı o 0.06140 0.05862 nı 

o ı o ı 0.07719 0.0741'3 nı 

o ı o o 0.07192 0.0741'3 nı 

o o ı ı 0.06842 0.04827 nı 

o o ı o 0.06'315 0.041'37 nı 

o o o ı 0.07894 0.05'344 nı 

o o o o 0.06842 0.05'344 nı 

- Dahadur llo<leli 

Bah.adur modelde diğer modellerden farklı olarak değişkenterin 2P durumu 

için 2P-t parametre bulunmasıyta durum olasılıkları hesaplanmıştır. Bunun için 

önce, 

X ı (. 1 ) . . , "" n (X) i= J= ,. .. ,p ıçm, ct i= L- -n 
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formülü ile beklenen değerler elde edilmiştir. Örneğin n1 grubunda X2 

değişkeninin 1 değerini aldığında ec.' 2 beklenen değeri 0.570175438 olarak 

hesaplanmıştır. ec.' 1, ec.' 3, ec.' 4 beklenen değerler de aynı yöntemlerle 

hesaplanmışlar, dahasonra bu değerler yardımıyla bulunan p'jk· p';ıc:ı· p';ıc:ım ilişki 

parametreleri Tablo 3Y de gösterilmiştir. 

Tablo 3.5. ec.';= P {X;= 1 }= E(X;), ve p' jk· p';ıc:ı· p';ıc:ım ilişki Parametreleri 

Parametreler Grup <nı) Grup (n2) 

ec.' ı 0.35964912 0.54310344 

ec.' 2 0.57017543 0.65517241 

ec.' 3 0.52631578 0.43965517 

ec.'4 0.60526315 0.54310344 

p' ı2 0.20761080 0.09918410 

p'ı3 0.27167175 0.01052005 

p' 14 0.15647112 0.06199461 

p' 23 0.02801658 -0.12474312 

p' 24 0.09635119 0.06277475 

p' 34 0.09647574 0.04538653 

p' ı23 0.16428441 0.16956238 

p' 124 0.08352530 -0.07324289 

p' 134 0.09584907 0.16109491 

p' 234 0.06435680 0.07181787 

p' 1234 . 0.00653119 0.00003250 

p'jıc:· p';ıc:ı· p';ıc:ım parametrelerinin. elde edilmesiyle f(!) durum. olasılıkları 

bulunmuştur. Tablo 3.6'da da gösterildiği gibi birinci ve ikinci gruplardaki 

durum. olasılıklarının olabilirlik oranının q21q1 değerinden büyük olması 

halinde Dı grubuna aksi takdirde n 2 grubuna sınıflandırma yapılmıştır. 
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Tablo 3.6. Babadur Modeli İçin Durum Olasılıkları ve 

Sınıflandırma Sonuçları 

Gözlem Vektörü 

f' (X=;JTiı) 

(xı Xı x3 x4) f'(X.=ı.l n1) f'(X.=; 1 nı> r <~=;ın~ Sınıflandırılan 

Grup 

ı ı ı ı 0.15174 0.10689 1.41948 nı 

ı ı ı o 0.04124 0.07598 0.54273 nı 

ı ı o ı 0.04124 0.08674 0.47541 nı 

ı ı o o 0.020ı6 o.ıı995 0.16808 nı 

ı o ı ı 0.04199 0.03767 1.11459 nı 

ı o ı o 0.02016 0.03767 0.535ı2 nı 

ı o o ı 0.02016 0.05502 0.36642 nı 

ı o o o 0.02369 0.04148 0.48606 nı 

o ı ı ı 0.06755 0.05645 1.19672 nı 

o ı ı o 0.04647 0.03638 1.27739 nı 

o ı o ı 0.11006 0.10665 1.03194 nı 

o ı o o 0.09462 0.06868 1.37781 nı 

o o ı ı 0.08156 0.03501 2.32961 nı 

o o ı o 0.07701 0.08175 0.94ı95 nı 

o o o ı O.JJ9387 OJJ3019 3.10088 nı 

o o o o 0.07279 0.03231 2.25276 nı 

Üçüncü derece. ikinci derece. ve birinci derece Bahadur modelleri. p' 
jklm· 

P~1. P jk ilişki parametrelerinin sırasıyla sıfıra eşit sa.yılmalarıyta bulunmuştur. 

Söz konusu modellerde, hesaplanan durum olasılıklarının olabilirlik oranının, 

q2/q1 değerinden büyük veya küçük olması halinde bulunan sınıflandırma 

sonuçları Tablo 3.7, Tablo 3.8 ve Tablo 3.9' da sunulmuştur. 
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Tablo 3.7. Üçüncü Derece Bahadur Modeli İçin Durum 

Olasılıkları ve SınıflandırmaSonuçları (•) 

Gözlem Vektörü 

f'<Z=.;tnı> 

(xı x2 x3 x4) r<ı=; ı nı> r<ı=~ ın2> 
t' <X= .;tn~ Sınıflandırılan 

Grup 

ı 1 ı ı 0.15ı36 0.10689 1.4ı594 nı 

ı ı ı o 0.04ı6ı OD7598 0.5477ı n2 

1 ı o ı 0.04ı6ı 0.08674 0.47975 nı 

1 ı o o o.oım 0.11995 0.16493 nı 

1 o ı 1 0.04ı6ı 0.042ı5 0.98735 nı 

ı o ı o 0.01978 0.01645 ı.20216 nı 

1 o o 1 0.01978 0.05502 0.35956 nı 

ı o o o 0.02407 0.04628 0.04628 nı 

o ı 1 ı 0.06793 0.05645 ı20342 nı 

o ı ı o 0.04610 0.04965 0.92838 nı 

o ı o 1 o.ı0750 0.13620 0.78928 nı 

o 1 o o 0.09500 0.06868 1.38324 nı 

o o ı ı 0.08ı18 0.0350ı 2Jı882 nı 

o o ı o 0.07670 0.06212 ı23465 nı 

o o o 1 0.09425 0.67779 0.13905 nı 

o o o o 0.0724ı 0.03230 2.24132 nı 

, 
(•) P jldı:n = O için. aJup1srs sit durum o1uılık1uı; 

şekliflde J:ıessp1amr. 
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Tablo 3.8. İkinci Derece Babadur Model İçin Durum Olasılıkları 

ve SınıflandırmaSonuçları (•) 

Gözlem Vektörü 

f' (~=!ÇIIIı> 

(xı x2 x3 x4} f'Ql=! ını> f'(X.=! ı n2} f' <Z =;ın;> Sınıflandırılan 

Grup 

ı ı ı ı 0.13706 0.10935 ı.25335 nı 

ı ı ı o 0.04822 0.06836 0.70549 n2 
ı ı o ı 0.0580ı 0.14246 0.40722 n2 
ı ı o o 0.02287 0.04258 0.53713 n2 
ı o ı ı 0.05649 0.03547 1.59251 nı 

ı o ı o 0.02440 0.02738 0.89119 n2 
ı o o ı O.Oı46ı 0.03ı88 0.45835 n2 
ı o o o 0.00975 0.02750 0.35483 n2 
o ı ı ı 0.08625 0.053ı4 1.623ı6 nı 

o ı ı o 0.04726 0.05642 ı.83763 n2 
o ı o ı 0.09888 0.07204 1.37248 nı 

o ı o o 0.084ı4 0.08320 0.01124 nı 

o o ı ı 0.07409 0.04254 1.74146 nı 

o o ı o 0.06431 0.05035 1.27727 nı 

o o o ı 0.09ı64 0.04490. 2.04ı05 nı 

o o o o 0.09450 0.05953 ı.58753 nı 

(•) Pjkı =O içifl,. gx-uphrs sit durum. oıssıbtısn; 

fekıiııde henpısııır. 
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Tablo 3.9. Birinci Derece Babadur Modeli İç:in Durum 

Olasılıkları ve Sınıflandırma Sonuçları (•) 

Gözlem Vektörü 

f' <~=!ITiı) 

<xı x2 x3 x4) f'(l=! ı nı> f'(l=! ı n 2) f' (X=! 1 TI:ı) Grup laı"S. 

Sınıflandırma 

1 ı ı ı 0.06532 0.08496 0.76885 nı 

1 ı ı o 0.04260 0.07147 0.59603 n2 

ı ı o ı 0.05879 0.10828 0.54293 nı 

ı ı o o 0.03834 o.o9ı09 0.42089 nı 

ı o 1 ı 0.04924 0.0447ı ı.t0123 nı 

ı o ı o 0.0321ı 0.03762 0.85357 n2 

ı o o ı 0.04432 0.05699 0.77764 n2 

ı o o o 0.02890 0.04794 0.60284 nı 

o ı ı ı o.ıı63ı 0.07ı47 ı.62722 nı 

o ı ı o 0.07585 0.06013 1.26ı47 nı 

o ı o ı 0.10567 0.09109 1.16005 nı 

o ı o o 0.06882 0.07663 0.89079 nı 

o o ı ı 0.08767 0.0376ı 2.33069 nı 

o o ı o 0.05718 0.03ı64 1.80681 nı 

o o o ı 0.07891 0.04794 ı.64582 nı 

o o o o 0.05146 0.04033 ı.27588 nı 

(•) P;:t = O için. ~uplsn ait durum ol:asılikıarı; 

p • 

t(~ = II oe;J (t - rit ı-xj 
j=l 

~ ktiflde hesspls:rıır. 
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l:esik:li Dağıtımsal Uzaklık lloc1eli 

Çalışmamızda. tat> lo 3.1' deki verileri kullanarak uyguladığımız modellerin 

sonuncusu olan kesildi değdımsal uzaklık modelinde Dı grubundaki toplam 

gözlem birim sayısı n, D2 grubundaki toplam gözlem birim sayısı da m ile 

gösterilmek suretiyle hesaplamalar şu şekilde yapılmıştır. Sınıflandırılması 

düşünülen gözlem vektörüne karşı gelen gözlem birimleri hariç tutularak 

deneysel dağılım değerleri hesaplanmıştır. Örneğin; bu hesaplama (X1 X2 X3 

X4) = (O O 1 1) gözlem vektörü için yapıldığında tablo 3.10'da gösterildiği gibi 

0.99602985 değeri butunmuştur. 

Tat>lo 3.10. Kesikli Dağılımsal Uzaklık Modeli İçin Deneysel 

Dağılım Değerleri ve Sınıflandırma Sonuçları 

Göz1em Vektöıü 
Jmj (nj+ 1) +c 

~ )~(mj+l) +c S:u:ııflandmlan Grup 
n( ) 

ı ı ı ı 0.99919 1.00007 Dı 

ı ı ı o 1.00091 1.00007 Dı 

ı ı o ı 1.00398 1.00007 Dı 

ı ı o o 1.00706 1.00007 Dı 

ı o ı ı 1.00000 1.00007 Dı 

ı o ı o 1.00115 1.00007 Dı 

ı o o ı 1.00357 1.00007 Dı 

ı. o o o 1.00274 1.00007 Dı 

o ı ı ı 0.99934 1.00007 Dı 

o ı ı o 0.99831 1.00007 Dı 

o ı o ı 0.99964 1.00007 Dı 

o ı o o 1.00000 1.00007 Dı 

o o ı ı 0.99602 1.00007 Dı 

o o ı o 1.00050 1.00007 Dı 

o o o ı 0.99700 1.00007 Dı 

o o o o 0.09952 1.00007 Dı 
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Bu değerin sınıflandırma kriteri olan 1.00007 değerinden küçük olması 

nedeniyle gözlem vektörü Tablo 3.10'da gösterildiği gibi n1 grubunda 

sınıf1andınlmıştır .Tablo 3.10' daki deneysel dağılım değerlerinin hesaplandığı 

formüldeki c değeri; 

r ,., ~ nı ifadesiyle hesap1amıuş1JI. 
)'k 

3-5- En Uygun Diskrim.inaııt Analizi llo<lellerinin Belirlenmesi 

Bundan önceki kesimlerde çeşitli modeller için sınıflandırma sonuçları 

elde edilmiştir. En uygun kesikli diskriminant analizi modelleri yanlış 

sınıflandırma olasılıklarının minimum bulunmasıyla belirlenmektedir. Tablo 3.2 

ile 3.4'e ve Tablo 3.6 ile 3.10'a kadar sunulan ve temel örneklem sınıflandırma 

kurallarının uygulanması ile elde edilen sınıflandırma sonuçlarına göre, her 

model için yanlış sınıflandırma olasılıkları hesaplanmıştır. Tablo 3.11 'de 

gösterildiği gibi minimum yanlış sınıflandırma olasılığı çok terimli model, 

Bahadur model ve kesikli dağılımsal uzaklık modellerinin uygulanmalarıyta 

bulunmuştur. 

Tablo 3.11. Uygulanan Modellerin Yanlış Sınıflandırma Olasılıkları 

Kesikli Diskriminant Analizi 

Modelleri 

Çok terimli model 

Birinci dereceden bağımsızlık modeli 

En yakın komşu! uğu modeli 

Bahadur Modeli 

Birinci derece Bahadur modeli 

İkinci derece Bahadur modeli 

Üçüncü derece Bahadur modeli 

Kesikli dağılımsal uzaklık modeli 

Yanlış Sınıflandırma 

Olasılıkları 

0.389935 

0.408685 

0.408685 

0.389935 

0.408685 

0.402715 

0.434700 

0.389935 
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Tablo 3.1 'deki sıklık dağılımlarından yararlanarak çok terimli modet 

Babadur modeli ve kesikli dağılımsal uzaklık modeli için yanlış sınıflandırma 

olasılıkları hesaplamaları şu şekildedir. 

Yanlış Sırıı1landmnaOiasııtı: L g2(l) + L gı (;) 
l>ı l>ı 

ı 
t (D)= z-(0. 12931 + 0.03508 + 0.03508 + 0.02631 + 0.03448 + 0.02631 

+ 0.02631 + 0.01754 + 0.05172 + 0.03448 + 0.10344 + 0.08620 

+ 0.03448 + 0.07017 + 0.04310 + 0.02586) 
ı 

= z-(0.77987) = 0.389935 

Tablo 3.2, Tablo 3.4 ve Tablo 3.10' da sunulan gruplara sınıflandırma 

sonuçları her üç modelde de aynı çıkmıştır ve yanlış sınıflandırma olasılıkları da 

aynı bulunmuştur. 

Birinci derece Babadur modeli, en yakın komşuluğu modeli ve birin~i 

dereceden bağımsızlık modellerinin üçünde de yanlış sınıflandırma olasılıkları 

aynı bulunmuştur. Maksimum yanlış sınıflandırma olasılığı üçün~ü dere~e 

Babadur modelinden elde edilmiştir. Çalışmamızda kullanılan veriler için, 

minimum yanlış sınıflandırma olasılığını veren çok terimli modelin, Babadur 

modelin, kesikli dağılımsal uzaklık modelinin en iyi sınıflandırma sonuçlarını 

verdiğini söyleyebiliriz. 
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67 

Araştırmamızda Kütahya Lisesi son sınıf öğrencilerine uyguladığımız 

Sosyal Uyum Envanteri sonuçlerından elde edilen verilere kesikli diskriminant 

analizi modelleri uygulanmıştır. Envanterdeki kişililik uyum ve uyumsuzluğunu 

etkileyen faktörlerin oluşturduğu bölümlere karşı gelen <lört değişkenin değişik 

durumlerını kapsayen gözlem vektörleri kullanılerak minimum yenlış 

sınıflandırma olasılığı;çok terimli modet Babadur modeli ve kesikli dağılımsal 

uzaklık modellerinden elde edilmiştir. Bu modellerin çözümlenmeleriyle bulunan 

gruplara sınıflandırma sonuçlerı kız ve erkek bireylerin tutumlerı hakkında 

bilgi vermektedir. Bu tutumlerı rastgele seçeceğimiz (1 ı ı ı), (1 O ı ı), (1 O O O) ve 

(O O 1 O) gözlem vektörleri üzerinde açıklayabiliriz. 

(1 1 1 1) gözlem vektörü nı grubuna sınıflandırılmıştır. Kız bireyler 

duygusal yaşam, sağlık, sosyal uyum ve aile çevresi ilişkilerinde tam uyumlu 

görülmektedirler 

(1 O 1 1) gözlem vektörü nı grubuna sınıflandırılmıştır. Kız bireyler 

duygusal yaşamla uyumlu görünürken, sağlık sorunlerı bulunmakta ve sosyal 

uyumler. aile çevresi ilişkilerinde uyumlu olduklerı görülmektedir. 

(1 O O O) vektörü n 2 grubuna sınıflandırılmıştır. Erkek bireyler duygusal 

yaşamla uyumlu görülürken, sağlık, sosyal uyum ve aile çevresi ilişkilerinde 

uyumsuzluk problemleriyle karşılaşmaktadırler. 

(O O 1 O) vektörü de n 2 grubuna sınıflandırılmıştır. Erkek bireyler sosyal 

uyum problemlerini çözümleyebilirlerken duygusal yaşam, sağlık ve aile çevresi 

ilişkilerinde uyumsuzluk problemleri göstermektedirler. Bu sonuçler söz konusu 

vektörleri oluşturan sorulara cevap veren bireylerin tutumlerını belirtmekte 

beraber orta öğretim dönemi bireyleri hakkında bilgiler yensıtmaktadırlsr. 
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Genel olarak bu tutumları özetliyecek olursak kız bireyterin erkek 

bireylere göre duygusal yaşamla ilgili uyumlarında sorunlarla karşılaştıklarını 

söyleyebiliriz. Sağlık konusunda tüm bireyter uyumludurlar. Sosyal uyumla ilgili 

olan tutum. ve davranışlarda., erkek bireylerde uyumsuzluk göze çarparken kız 

bireyterin <1aha uyumlu oldukları gözlenmektedir. Aile çevresi ilişkilerinde ise 

kız bireyler, erkek bireylere göre uyumludurlar. ÖZellikle orta öğretim 

döneminin son yıllarında bireyterin yetişkinlik çağına geçmeleri. hayata 

atılmaları, aile oluşturmaları tutum. ve davranışlar üzerinde değişik sorunlar 

yaratmakta<Jır. Okul, aile işbirliği ile gerçekleştirilebilecek psikolojik 

<1anışmanlık ve rehberlik hizmetleri uyum ve uyumsuzluk problemlerine 

çözümler önermektedirler. Çok iyi örgütlenmiş bu yar<1ım hizmetleri kız ve erkek 

bireyterin her yaş <1önemin<1e, özellikle topluma kazan<1ırılmalarında etkili 

olmakta<1ır. 
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SOBUÇ 

Orta öğretim. de bireylerin, uyum ve uyumsuzluğunu etkileyen faktörlerden 

oluşan gözlem vektörlerine göre, uygulamaya esas teşkil edecek kesikli 

<Jiskriminant analizi modelleri ile gruplara sınıflan<Jırılmasmın, kuramsal 

esaslarının açıklandığı bu çalışmaoda varılan sonuçları, aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür. 

Çalışmamızda. en iyi sınıflandırma sonuçlarını veren kesikli <Jiskrim.inant 

analizi modellerinin belirlenebitmesi için, Kütahya Lisesi son sınıf 

öğrencilerine. ölçme ara.cı olmaktan çok bilgi edinme ve yansıtma arası olan 

Sosyal Uyum Envanteri uygulanmıştır. Envanterden elde edilen veriler 

düzenlenerek konunun uzmanlarının görüşleri doğrultusunoda değişkenler 

oluşturulmuş ve değişkenterin birbirleriyle olan ilişkileri göz önünde tutularak 

gözlem vektörleri el<Je edilmiştir. Söz konusu gözlem vektörleri dolayısıyla 

bunlara karşı gelen bireyler, kesikli <Jiskriminant analizi modelleri uygulanarak 

kız ve erkek bireylerden oluşan gruplara sınıflan<Jırılmıştır. 

Sınıflan<Jırma sonuçlarına göre yanlış sınıflandırma olasılıkları 

hesaplanmış ve minimum yanlış sınıflandırma olasılığını veren modeller, en · 

uygun kesikli <Jiskriminant analizi mo<Jelleri olarak belirlenmiştir. Söz konusu 

modeller çok terimli mooel, Baha<Jur modeli ve kesikli odağılımsal uzaklık 

mo<Jeli<Jir. 

En uygun kesikli <Jiskriminant analizi modellerinde sııııflan<Jırma 

sonuçları ve yanlış sınıflandırma olasılıkları birbirinin aynı bulunmuştur. Bu 

nedenle. bireylerin uygulamaoda kullanılan duygusal yaşam, sağlık. sosyal uyum 

ve aile çevresi değişkenleri doğrultusunoda gözlem vektörleri ile belidenen 
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tutumları çok terimlt Bshadur ve kesikli dağılımsal l..:ızalclık modelleri ile 

açıklanmıştır. 

Bu modellerde değişkenlerin, 2P durumu için oluşturulan 16 gözlem 

vektöründen 9'zu kız bireyterden oluşan grup<Ja diğerleri ise erkek 

bireyterden oluşan gruplarda sınıflandırılmıştır. En "Van teri ce"'Y'aplayan 114 kız 

bireyden 87'sinin uyum ve uyumsuzluk problemleri (1 11 ı), (1 O ll t (O 1 ı ı), 

(O 1 1 Ot (O 1 O 1 ), (O 1 O O), (O O 1 1), (O O O 1), (O O O O) vektörlerine göre, 116 

erkek bireyden 53'cünün uyum ve uyumsuzluk problemleri de (ll ı O), (1 ı O 1), 

(ll O O).. (1 O 1 0), (1 O O 1), (1 O O O), (O O 1 O) vektörlerine göre açıklanabilir. 

Tam uyumlutuğu gösteren gözlem vektörü 18 kiz bireyde, tam uyumsuzluğu 

gösteren gözlem vektörü de 9 kız bireyde sınıflarıdırılmıştır. Kız bireyterden 

oluşarı gruplarda sınıflarıdırılan gözlem vektörlerinde dikkati çeken bir nokta 

87 kız bireyden 6Yinin x1 değişkenine karşı gelen duygusal yaşam faktöründe 

uyumsuz görünmeleridir. Kız bireylerin, x2 değişkenini oluşturan sağlık 

konusunda uyumlu olduklarını söyleyebiliriz. Ayrıca kız bireylerin, sosyal 

uyumla ilgili tutum ve davranışlarda uyum ve uyumsuzluğun her ikisinin de 

görüldüğünü l>elirtebiliriz. Son değişken oları aile çevresi ile ilgili tutum ve 

davranışlarda da kız bireyterin 62' si uyumludurlar. 

Erkek bireyter ise x1 değişkenin de kız bireylere göre oldukça uyumlu 

tutum sergilemektedirler. x2 değişkeninin ı değerini aldığı gözlem vektörleri 29 

erkek bireyde, O değerini aldığı durumlarda da 24 erkek bireyde 

sınıflarıdırılmıştır. Belirtilerı bu durumlar için, erkek bireyterin sağlık 

konusunda uyumlu olmakla beraber, uyumsuzluk problemlerinin de olduğunu 

söyleyebiliriz. Erkek bireyler, x3 ve x4 değişkenlerinde de, sınıflarıdırılan gözlem 

vektörlerine göre uyumsuz görünmektedirler. 
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Sonuç olarak, vurgulamak gerekirse kız bireyler, erkek bireylere göre x1 

değişkeninde uyumsuz, x2, x3 ve x4 değişkenlerinde uyumlu, erkek bireyler ise 

kız bireylere göre x1 ve x2 değişkenlerinde uyumlu, x3 ve x4 değişkenlerinde 

uyumsuz tutum ve davranışlar göstermektedirler. Ayrıca bireylerin uyum ve 

uyumsuzluğu araştırma konusu alınarak belirlediğimiz, en iyi sınıflandırmavı 

veren çok terimli model, Babadur modeli ve kesikli dağılımsal uzaklık modeli 

kesikli verilerin kullanıldığı ve değişkenterin gözlem vektörleri ile 

değerlendirildiği diğer bilimsel araştırmalarda da, en az iki gruba sınıflandırma 

yapmak amacıyla başvurulabilecek kesikli diskrimir.ıant analizi modelleridir. 
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.. 
SOSYAL UYUII EIIV Alil'ER İ 

1- CİRSİYETİIİZ ER.I:R ( ) BAYAR () 

2- DOOUM YILIRIZ : YAŞlRIZ: 

Bu envanter. bir araştırmanın uygulama aşaması için yapılmaktadır. 

Envanterdeki bilgiler araştırma haricinde herhangi bir amaç içini:ESİILiıLE 

kullanılmayacaktır. 

Bu soruları samimi olarak cevaplandıracak olursanız çalışmalarıma büyük 

katkıda bulunmuş olacaksınız. Soruların DOOR.U IIU - YARLlS Ml? olduğunu 

araştıracak değilsiniz. Cevabınız "evet" ise (E), "hayır" ise (H) sütununa (X) 

işaretini koyun uz. 

Şayet anne veya babanızla beraber yaşamıyorsanız soruların bazılerını 

beraber "f8Şa<)ığınız insanları göz önünde tutarak cevaplayınız. 

SQR.ULAR. 

.w. mı 
( ) ( ) Gündüzleri sık sık hülyatera dalar mısınız? 

( } ( ) Herhangi bir hastalık için doktora gitmek sizi ürkütüyor mu? 

( ) ( ) Sık sık kendinizi üzüntüye kaptınr mısınız? 

( ) ( ) Bir kimsenin sizi hipnotize ettiği ve sizin istemediğiniz şeyteri 

yaptırdığı hissine kapılır mısınız? 



E:l:- 1: De'ftlll. 

m. .mı 

( ) ( ) Kalabalık arasında olsanız bile kendinizi çok defa yalnız 

hissettiğiniz olur mu? 

( ) ( ) Deprem. veya yangın düşüncesi sizi korku1ur mu? 

( ) ( ) Kolay<:a gözvaşı döker misiniz? 

( ) ( ) Yılan görünre korkar mısınız? 

( ) ( ) Hiç elinizde olmadan işleriniz çok ters gider mi? 

( ) ( ) Şimşekten korkar mısınız? 

( ) ( ) Okuldakırık not aldığınız için sık sık üzülür müsünüz? 

( ) ( ) Başkalarının saadetini arasıra kıskanır mısınız? 

( ) ( ) Cesaretiniz kolay<:a kırılır mı? 

( ) ( ) Yaptığınız şeyterden çok defa üzüntü duvar mısınız? 
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( ) ( ) Yüksek bir yerde iken içinize kendinizi atal>ilereğiniz korkusu 

hiç geldi mi ? 

( ) ( ) Çal>uk kızır mısınız? 

( ) ( ) Kendinizi çok defa za'V811ı perişan hisseder misiniz? 

( ) ( ) Aşağılık duygusundan şikayetçi misiniz? 

( ) ( ) Kendinizi sinirli bir insan sa-yar mısınız? 

( ) ( ) Dış görünüşünüzden dolayı çok defaçekingenlik duyar mısınız? 

( ) ( ) Kolavea 'YÜZün üz kızarır mı? 

( ) ( ) Şu veya bu sahtedir diye şüphelendiğiniz olur mu? 

( ) ( ) Çabuk alınır ve kıntır mısınız? 

( ) ( ) Eleştiri sizi f82lasıyta üzer mi? 

( ) ( ) Başkaları içinizden geçenleri okuyor diye sinirlenir misiniz? 

( ) ( ) İnsanların sizi sokakta seyrettikleri. düşünresinden şikayetçi 

misiniz? 



R-1:DeY8& 

ru mı 
( ) ( ) Muhtemel felaketler ile karşılaşmak korkusuyla kapılır mısınız? 

( ) ( ) Sık sık heyecanlanır mısınız? 
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( ) ( ) Manasız herhangi bir düşünce kafanızı işgal ederek sizi rahatsız 

eder mi? 

( ) ( ) Iolaycaheyecanlanıp telaştanır mısınız? 

( ) ( ) Başınızdan geçen ve sizi küçük düşüren hallerden dolayı uzun 

zaman rahatsızlık duyar mısınız? 

( ) ( ) Size zarar vermeyeceğini bildiğiniz halde bir işten fazlasıyla 

korktuğıunuz olut' mu? 

( ) ( ) Belli bir sebep olmadığı halde bazen neşeli bazen üıüntütü olut' 

musunuz? 

( ) ( ) Çok defa kafanız uytunuzu kaçıracak kader meşgul müdür? 

( ) ( ) Karanlıkta yalnız kalmektan korkar mısınız? 

( ) ( ) Başkalarından kolayca nezle kapar mısınız? 

( ) ( ) Gözleriniz ışığakarşı çok hassas mıdır? 

( ) ( ) Müzmin nezleniz veya 8Sttmınız var mı? 

( ) ( ) Hiç kızıl veya dirteri hastalığı geçirdiniz mi? 

( ) ( ) Sık sık başınız ağnr mı? 

( ) ( ) Uyumanıza engel olacak hiç bir gürültü olmadığı zaman bile 

uyumada güçlük çeker misiniz? 

( ) ( ) Akşamadoğrukendinizi çok defapek yorgun hisseder misiniz? 

( ) ( ) Son zamanlarda kiloca kaybınız oldu mu? 

( ) ( ) Herhangi bir kaza neticesinde ciddi surette hiç yaratandınız mı? 

( ) ( ) Hiç ameliyat geçirdiniz mi? 

( ) ( ) Çok nezle olut' musunuz? 

( ) ( ) Sık sık mide bulantısı ve kusmahisseder ı;nisiniz? 



El: - ı : Dena 

ru .mı 
( ) ( ) Son on yıl içinde önemli t>ir hastalık geçirdiniz mi? 

( ) ( ) Mide ve t>eğırsaklannız<Jaki gaz<Jan sık sık rahatsız olur 

musunuz? 

( ) ( ) Sık sık t>aş <Jönmesi geçirir misiniz? 

( ) ( ) Gözleriniz çat>uk: vorulur mu? 

( ) ( ) Sal>ahları uyan<Jığınız vakit kendinizi çok vorgun bulur 

musunuz? 

( ) ( ) Sık sık <Joktorun kontrolüaltında bulunmak zorun<Jamısınız? 

( ) ( ) Çok zaman kendinizi vorgun hisseder misiniz? 

( ) ( ) Hazımsızlıktan şikayetçi misiniz? 

( ) ( ) Ba<Jemciğiniz veya gırtlek iltihal>ınız var mı? 

( ) ( ) Sık sık is hal geçirir misiniz? 

( ) ( ) Kabızlıktan şikayetiniz var mı? 

( ) ( ) Çocukken çok hastalık geçirdiniz mi? 

( ) ( ) Burnunuzlanefes alırken güçlük çeker misi~iz? 

( ) ( ) Arasıra t>e.şınız<Jazonklamalar olur mu? 

( ) ( ) Kilonuz ol<Juk:ça az mı<Jır? 

( ) ( ) Sofraya otur<Juğunuz zaman çoğu kez açlık <Juyar mısınız? 

( ) ( ) Sağlığınıza dikkat etmek ihtiyacını <Juyer mısınız? 

( ) ( ) Hastalık yüzünden sık sık okul <Jan. uzak kal<Jınız mı? 

( ) ( ) Dişçiye ihtiyaç gösteren dişleriniz var mı? 

( ) ( ) Kalt>iniz, böbrekleriniz veya ciğerlerinizden herhangi bir 

şikayetiniz var mı? 

( ) ( ) Sivilee çıban git>i deri hastalıklan veya t>ozuk:luklan hiç 

geçirdiniz mi? 

( ) ( ) Nezle<Jen kurtulmanız güç olur mu? 
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El: - 1 : DeY8.1D. 

.w. mı 
( ) ( ) Gözlük kullanır mısınız? 

( ) ( ) Sırf insanlar arasında bulunmak için toplantılardan başlanır 

mısınız? 

( ) ( ) Bir toplantıda veya çayda ora<laki önemli kişilerle görüşmeye 

heves eder misiniz? 

( ) ( ) Toplantılarda insanları birbirine tanıştırmak mesuliyetini 

üzerinize alır mısınız? 

( ) ( ) Toplu halde yapılan bir konuşmada yerinde bir söz sarfetmek 

isteyince çok defa güçlük çeker misiniz? 

( ) ( ) Sessiz ve neşesiz geçen bir toplantıyı neşelendirmede hiç önayak 

ol<hmuz mu? 

( ) ( ) Herkes yerlerini alıp oturduktan sonra umumi bir toplantıya 

girecek olursanız çetingenlik duyar mısınız? 

( ) ( ) Okulda sınıf karşısında bir konuşma yapma size güç gelir mi? 

( ) ( ) Trende veya otobüste arasıra yol ark~arınızı konuşmaya sevk 

eder misiniz? 

( ) ( ) Başkalarından yardım istem.ek size kolay gelir mi? 

( ) ( ) Çekingenükten şikayetçi misiniz? 

( ) ( ) Bir grupta münakaşa edilmek üzere bir fikri ortaya atmaya 

gönüllü olduğunuz zaı:nan fazla çetingenlik duyar mısınız? 

- (- )· ( ) Başkalarının fealiyetlerini planlama ve sürüklem.ede hiç öna,ak 

oldunuz mu? 

( ) ( ) Yeni tan1Jtığınız bir kimseyle konuşmaya başlamada güçlük 

çeker misiniz? 

( ) ( ) Cevabını bildiğiniz halde sınıf karŞ1$1nda konuşmak zorunda 

olmaktan korktuğunuz için sorulunca çok defa eevap 
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El: - 1 : DeY8111. 

ID .ml 
vermediğiniz olur mu? 

( ) ( ) Karşı cinsten insanlarla kolayca ahl>aplık kurabilir misiniz? 

( ) ( ) önemli bir ziyafette almak istediğiniz bir şeyi isteyemediğiniz 

için ondan 'V'8Zgeçer misiniz? 

( ) ( ) Bir çok defalar kalabalık karşısınaçıktığınız olur mu? 

( ) ( ) Kalabalık karşısında söz söylemek size güç gelir mi? 

( ) ( } Iala.l>alık aresında dansetmekten oldukça zevek alır mısınız? 

( ) ( } Çok iyi tanımadığınız bir kimseden birşey isteyecek olursanız 

bizzat gidip söylemektense bunu kendisinden bir yazı veya 

mektupla mı istersiniz? 

( } ( } Pek tanımadığınız fakat fazlesıyla hayran olduğunuz bir insan 

karşısında fazla çekingenlik duyar mısınız? 

( ) ( } Sosyalbir işte ar83ıra elel>eşı olur musunuz? 

( } ( } Biriyle karşılaşmamak (yüzyüze gelmemek} için hiç yolunuzu 

değiştirdiğiniz olur mu? 

( } ( ) Bir toplantıya geç gelince öndeki koltuklardan birine gidip 

oturmaktansa e:yekta durmayı veya çıkıp gitmeyi mi tercih 

edersiniz? 

( ) ( } Kolayca dost edinebilir misiniz? 

( } ( ) Bir toplantıda çok defa herkesin dikkatini üzerinize toplar 

mısınız? 

( ) ( ) Restgele bir çok tanıdığınız olmaktansa birkaç tane samimi 

erka<Jaşınız olmesını mı istersiniz? 

( } ( } Kala.l>alık ar83ında ayrılmak için izin isterken sıkılır mısınız? 

( } ( } Toplantılardaarkaplanda mı kalırsınız? 

( ) ( ) Hiç ummadığınız bir zamanda öğretmeniniz sizi derse kaldınnca 



El: - 1 : DeY&a 

ru w. 
oldukça boealer mısınız? 
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( ) ( ) Tanışma<Jığınız bir insenla konuşmaya kalkışmak size zor gelir 

mi? 

( ) ( ) Düğün derneklere, eğlencelere takılmaktan hoştanır mısınız? 

( ) ( ) Sınıfla birşey okUt'ken çetingenlik duyar mısınız? 

( ) ( ) Sınıfla birşey okumak için kendiliğinizden ortaya atılmakta 

tere<kJüt eder misiniz? 

( ) ( ) Bir grup insanın . orurup konuşmakta olduklan bir odaya tek 

t>aşınıza girmekten tere<ldüt eder misiniz? 

( ) ( ) Evden kUt'tulup kaçmak için kuvvetli bir arzu duyduğunuz hiç 

olurmu? 

( ) ( ) Aresıra anne-1>a1>anızın ümitlerini 1>oşa çıkarmış olma hissini 

taşır mısınız? 

( ) ( ) Bat>anızın ailesini geçindirmek için yaptığı işten maheubiyet 

duyduğunuz olur mu? 

( ) ( ) Evde sözü geçen <laha ziyade anneniz midir? 

( ) ( ) Anne-bat>anız<lan biri haksız yere sizi sık sık eleştirir ,:ni? 

( ) ( ) Aile oeağınız<Jan hakiki bir şevtat ve ilgi bulamamış olma 

hissini duyar mısınız? 

( ) ( ) Genellikle 1>at>anızla olan münasebetleriniz memnuniyet verici 

midir? 

( ) ( ) Anne-ba.t>anız<lan birinin istedikleri şeyin makbul olup 

olmadığına bakmadan sizden mutlak itaat istedikleri oldu mu? 

( ) ( ) Yakınlarınız<lan birinin hastalığı veya ölümü sizin için aile 

saadetini yok eder gibi oldu mu? 

( ) ( ) Parasızlık aile hayatını sizin için çekilmez bir yük haline koydu mu? 



El: - 1 : De'l'&a 

m. w. 

.,,.; 

( ) ( ) Anne-babanızden biri sık sık hareketlerinizi hatalı bulurlar mı? 

( ) ( ) Anne-ba.banı2 beraber olduğunuz arkadaşlarınızden sık sık 

;ikayetçi midir? 

( ) ( ) Anne-babanızden biri çok çabuk öfkelenir mi? 
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( ) ( ) Evde görül~k işlerin yapılış tarzın<la anne-babanızden biriyle 

sık sık uyuşmadığınız olur mu? 

( ) ( ) Yakın akrabalarınız ansın<lasık sık eile kavgaları olur mu? 

( ) ( ) Kardeşlerinizle sık sık kavga eder misiniz? 

( ) ( ) Anne-babanızın sizi h&a çocuk gördülderini ve çocuk gibi 

<lavnm<lıklarına inanır mısınız? 

( ) ( ) Anne-babanızın yersiz olarak üzerinize b83kı yaptığına inanır 

mısınız? 

( ) ( ) Anne-babanız<lan birinin sizi sinirtandiren herhangi bir 

atışkantığı var mı? 

( ) ( ) Annenizi babanızdan <laha mı çok seversiniz? 

( ) ( ) Evin huzurunu kaçırmamak için çok defa dilinizi tutar veya 

evden çıkar gider misiniz? 

( ) ( J Anne-babanızın hareketlerinizin üzerinde bir korku yarattığı 

zamanlar olur mu? 

( ) ( ) Aile fertlerine karşı arasıra sevgiyle karışık nefret hissi 

beslediniz mi? 

( ) ( ) Genellikle annenizle aranız iyi midir? 

( ) ( ) Anne-babanızdan biri kolayre kızar mı? 

( ) ( ) Y~ak:Jçip gerekli şeyter her zaman evin~de meveut muydu? 

( ) ( ) Babanız sizin için i<leal erkek tipi miydi? · ···· 

( ) ( ) Anne-babanızdan biri dış görünüşünüzü tenki<l ederek sizi üzer 

mi? 



El: - 1 : De'YBm. 

.w. mı 
( ) ( ) Anne-babanız birbirlerinden ayrı mı yaşıyorlar? 

( ) ( ) On-onbeş yaşlerı 81'&3ında iken anne-babanız sizi sık sık 

oeezalandırır mıydı? 
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( ) ( ) İş ve mesleğinizi seçme konusunda anne-babanızla aranızda 

fikir ayrılığı olur mu? 

( ) ( ) Anne-bal>enızdan biri fazlesıytaesabi midir? 

( ) ( ) Aileden birinin üzerinizdeki baskısı fazla mıdır? 

( ) ( ) Anne-babanızdan birinin sizi anlayamemış olduğunu çok defa 

hissettiniz mi? 

( ) ( ) Arkadaşlerınızın sizden deha mesut bir aile hayatı yaşadıklerı 

düşüncesine kapıldınız mı? 


