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Bu araştırmada, benlik saygısı düzeyleri farklı genel lise öğrencilerinin algıladıkları 

iletişim becerileri düzeylerinin özlük ve aile nitelikleri ile sosyal ilişkileri açısından 

farklılık gösterip göstermedİğİ incelenmiştir. Bu amaçla, araştırmada genel lise 

öğrencilerinin özlük nitelikleri olarak cinsiyet, sınıf düzeyi, akademik başarı , doğum 

sırası; aile nitelikleri olarak ailenin sosyo-ekonomik durumunu algılama, annenin eğitim 

düzeyi, babanın eğitim düzeyi, algılanan anne tutumu, algılanan baba tutumu, algılanan 

anne-baba arasındaki ilişki değişkenleri ele alınmıştır. 

Araştırma, 2003-2004 Öğretim yılında, Eskişehir il merkezindeki 4 genel liseden 14 74 

öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiş ve 1459 öğrenciden kullanılabilir veri elde edilmi ştir. 

Öğrencilerin benlik saygısı düzeyine ilişkin veriler, "Rosenberg Benlik Saygı sı Ölçeği " 

(Çuhadaroğu, 1986) ile, öğrencilerin iletişim becerilerini algılamalarına ilişkin veriler de 

"İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği" (Korkut, 1996) ile toplanmıştır. 

Araştırmanın bağımsız değişkenlerine ilişkin verilerin toplanması amacıyla, araştırmacı 

tarafından hazırlanan "Kişise l Bilgi Anketi" uygulanmıştır. 

Araştırmada, verilerin analizinde; bağımsız gruplar arası t testi ile Faktöriyel Varyans 

Analizi uygulanmıştır. F istatistiği önemli bulunduğunda Tukey HSD testi 

kullanılmıştır. Tüm istatistiksel çözümlemeler için önemlilik düzeyi .05 olarak 

alınmıştır. 
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Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; benlik saygısı düzeyi yüksek genel lise 

öğrencilerin benlik saygısı düzeyi düşük olanlara göre, algılanan iletişim becerileri 

düzeyleri önemli derecede daha yüksek bulunmuştur. Genel lise öğrencilerin algılanan 

iletişim becerileri düzeyleri, cinsiyet, sınıf düzeyi, ailenin sosyo-ekonomik durumunu 

algılama, annenın eğitim düzeyi, anne-babanın birbirleriyle olan ilişkilerini 

algılamalarına göre farklılaşma göstermektedir. Bununla birlikte genel lise 

öğrencilerinin algılanan iletişim becerileri düzeylerinin akademik başarı , doğum sırası , 

babanın eğitim düzeyi, algılanan anne tutumu, algılanan baba tutumuna göre farklılık 

göstermedİğİ görülmüştür. 

.:· .. 
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ABSTRACT 

INVESTIGATION OF THE PERCEIVED COMMUNICATION SKILLS OF HIGH 

SCHOOL STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF SELF-ESTEEM 

ACCORDING TO SOME PERSONAL CHARACTERISTICS 

Aysun SA YGIDEGER 

Program in Educational Sciences (Physcological Services in Education) 

Institution of the Educaional Sciences of Anadolu University September 2004 

Advisor: Assist. Prof. Dr. A. Aykut CEYHAN 

The purporse of the study examined whether the perceived communication skills of 

public high school students with different levels of self-esteem differ from each other 

regarding their individal and family characteristics and their social communications. For 

that reason, ıt was examined sex, class level, academic success level, birth sequence of 

public high school students as individual characteristics; perception of the family ' s 

socio-economical condition, the education level of the mother, the education level of the 

father, perceived mother attitude, perceived father attitude, perceived communicative 

relation variables between mother and father as family features. 

This research was conducted in 2003-2004 educational year, among ı474 students from 

4 different public high schools in Eskişehir and usable data was obtained from ı459 of 

all. The data regarding self-esteem of the students was collected with "Rosenberg Self

Esteem scale" (Çuhadaroğlu, ı 986) and the data regarding students' perception of 

communication skills was collected with "Evalution Scale of Communication Skills" 

(Korkut, ı 996). To collect the data canceming independent variables of the 

investigation "Personal Information Questionnaire", which was prepared by the 

researcher, was used. 
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In this research, Independent Inter-Group t Test and Factorial Yariant Analysis Test 

were used in the data analysis Tukey HSD test was also used when F statistics was 

found important. For all statistical analyses, importance level was considered as. 

According to the results of the research; the level of perceived communications skills of 

public high school students with high level of self-esteem was found relatively higher 

than those with lo w level of self-esteem. Perceived communication skill levels of public 

high school students differ depending on sex, class level, perception of socio

economical condition of fami ly, education level of the mother, perception of their 

parents' communication with each other. However, it was observed that the levels of 

students' perceived communication skills didn't differ depending on academic success, 

birth sequence, the education level of the father, perceived mother attitude, and 

perceived father attitude. 
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ÖNSÖZ 

Sosyal ortam içinde bireylerin birbirleriyle başarılı ve uyumlu bir iletişim süreci içinde 

bulunmalarında; kendilerine ve iletişim becerilerine yönelik yaptıkları olumlu ya da 

olumsuz değerlendirmelerin önemli olduğu yadsınamaz. Özellikle de kendilerini 

tanımaya ve anlamaya çalışan, iç dünyalarında çatışma ve kaygı yaşayan lise 

öğrencilerinin iletişim becerilerine yönelik algıları sağlıklı ve uyumlu bir kişiliğe sahip 

olmalarında oldukça etkilidir. Yaşadığım zor bir dönem olarak değerlendirdiğim 

ergenlik döneminde; benlik saygısı ve etkilerini bıraktığı iletişim becerilerine yönelik 

algılarım konusunda yaşadığım sıkıntılar ve daha sonraki gelişim döneminde ve çalışma 

hayatımda gösterdiğim değişiklikten hareketle bu araştırınayı gerçekleştirmeyi 

arzuladım. 

Bu araştırmanın planlanmasından raporlaşmasına kadar geçen süre içerisinde, 

araştırmanın her aşamasında sabırla, titizlikle, geçirdiğim zor dönemde de gösterdiği 

anlayış ve destekle çalışmalarımı yönlendiren danışmanını sayın Yrd. Doç. Dr. A. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmanın problemine, amaç ve alt amaçlarına, 

araştırmanın gerekçesi ve önemine yer verilmiştir. Ardından araştırmanın sınırlılıkları 

ve temel kavramiarına ilişkin tanımlar verilmiştir. 

1.1. Problem 

Birey, kendine karşı yapılan olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerden etkilenerek 

kendini tanımaya çalışmaktadır. Dolayısıyla kendini tanımasında ve anlamasında 

yardımcı olacak insanlara gereksinim duymaktadır. Birey, varoluşundan beri duyduğu 

bu gereksinimi karşılayabilmek ve yaşamını sürdürebilmek için iletişim süreci içersine 

girmektedir. İletişim süreci içerisinde birey, kendini tanımaya uğraşırken; çevresindeki 

kişilerin kendisine gösterdiği tepkileri yorumlayarak kendine ait değer yargısı ve saygı 

kavramını oluşturmaktadır. Çünkü, benlik saygısı iletişim süreci içinde oluşan ve 

önemli yeri olan bir kavramdır. 

Cohen ( 1968), benlik saygısının bireyin toplum içindeki davranışlarını etki leyen ve 

olaylar karşısında vereceği tepkileri belirleyen önemli bir yapılanım olduğunu ifade 

etmektedir (Akt.Arıcak,1995) . Stagner (ı96ı) de, bireyin önemli bir yapılanım olarak 

değerlendirilen, kendisi hakkında geliştirmiş olduğu kavramların çevresindekilerin onu 

şu ya da bu değerlendirişine göre biçimlendiğini (Akt.Can, ı 990) belirtmektedir. Kişinin 

benlik saygısı, anne-baba, öğretmen, arkadaş gibi önemli olan kişilerin bireyi 

değerlendiriş tarzlarının bireyin kendisi tarafından algılanması ve değerl~ndirilmesinden 

etkilenerek kazanılmaktadır (Baymur, 1993; Güven, ı 994; Özgan, ı 999). Dolayısıyla, 
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benlik saygısı; kişinin kendini değerlendirmesi sonucunda ulaştığı benlik kavramının 

onaylamasından doğan beğeni durumudur (Yörükoğlu,1987). Coopersmith de benlik 

saygısını, bireyin kendine özgü olarak benimsediği değerlendirmesi, kendini değerli 

hissetmesi konusundaki kişisel yargısı olarak tanımlamaktadır (Akt. İnanç, 1997). 

Rogers, benlik saygısını bireyin çevresiyle olan yaşantılarını algılayış ve değerieneliriş 

biçimlerine göre oluşan, özellikle kendine yakın olan kişiler tarafından gelen olumlu 

değerlendirme ve kabul edilme gereksiniminden etkilenen dinamik bir süreç olarak 

ifade etmektedir. Aynı zamanda, bireyin çocukluğundan itibaren diğer kişilerin 

kendisine verdiği tepkilerin önemli rol oynadığını , bu konuda onu hoşnut eden ya da 

düş kırıklığına uğratan çeşitli yaşantılar sonucu bireyin kendine değer verme duygusu 

geliştiğini belirtmektedir (Ancak, 1995; Geçtan, 1981; Öner, 1987). Benlik saygısı , 

kişinin yaşamı boyunca devam etmekte ve çevredeki bazı değişikliklerden, çevresindeki 

kişilerle kurulan iletişimlerden etkilenebilmektedir (Satılmış, 1988). 

Rosenberg (1965) , benlik saygısını kişinin kendisine karşı geliştirdiği pozitif veya 

negatif tavrı olarak ele almaktadır. Kişi kendini değerlendirmede olumlu bir tutum 

içindeyse benlik saygısı yüksek, olumsuz bir tutum içindeyse benlik saygısı düşük 

olmaktadır (Akt.Satılmış , 1988). Gerçek benlik ile ideal benlik arasındaki uyum ve 

farklılıklar , kişinin benlik saygısını ve özgüverrini olumlu veya olumsuz yönde 

etkilemektedir. Şöyle ki, kişinin gerçek benlik ile ideal benliği arasındaki farkın 

fazlalığı , kişinin benlik saygısını düşürmekte, kendini yetersiz, başarısız ve değersiz 

bulmasına neden olmaktadır. Sosyal ilişkilerinde sevgi, saygı , kabul edilme, ilgi gibi 

gereksinimlerinin tatmin olduğuna inanan kişinin benlik saygısı yüksek olmaktadır 

(Kılıçcı,2000) . 

Coopersmith ' e göre; benlik saygısı düşük bireyler, kendilerine yönelik bir düşmanlık, 

psikomatik belirtiler, sıkıntı ve depresyon hisleri gösterme eğilimindedirler. 

Coopersmith, düşük benlik saygısı olan kişilerin, diğer kişilerden kendini geri çeken, 

daha kendini cezalandırıcı ve çevreye daha pasif olarak adapte olan, daha yüksek kaygı, . 
kendine düşmanlık ve aşağılık duygusu yaşayan, utangaç, sıkılgan, kendine güvensiz 

kişiler olduklarını ifade etmektedir (Akt.Gür, 1996). 
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Bu çerçevede, Jones (1973)'un da belirttiği gibi, düşük benlik saygısı olan kişiler 

narsistİk gereksinmeler nedeniyle başkaları tarafından onay ve kabul gördüklerinde 

yüksek benlik saygısı olanlara göre daha az haz duymakta, onay görmediklerinde daha 

çok engellenme hissetmektedirler. Düşük benlik saygısı olan kişiler, yüksek benlik 

saygısı olanlara göre, başkalarından gelen olumlu değerlendirmelere daha hoşnutlukla, 

olumsuz değerlendirmelere ıse daha hoşnutsuzlukla tepki verebilmektedirler 

(Akt.Satılmış , 1988). 

Yüksek benlik saygısına sahip bir birey, kendine saygı duymakta ve kendini toplumda 

değerli bir kişilik olarak görmektedir. Shrauger'in yaptığı araştırma sonuçları da; 

yüksek benlik saygısı olanl arın, başarı geribildirimi alınca kişilerarası ilişkilerde daha 

yüksek performans gösterdiklerini, düşük benlik saygısı olanların ise, başarısızlık 

geribildiriminden sonra daha kötü performans gösterdiklerini ortaya koymaktadır (Akt. 

S atılmış, 1988). 

Alanyazında da görüldüğü gibi, kişilerin düşük ya da yüksek benlik saygı sına sahip 

olmaları, başka bir ifadeyle kendilerine, duygu ve düşüncelerine ilişkin olumsuz ya da 

olumlu değerlendirmeler taşımaları , kişilerarası ilişkilerini oldukça etkilemektedir. 

Çünkü, düşük benlik saygısına sahip kişiler; özgüveni düşük, kaygı düzeyi yüksek, 

aşağılık duygusu içinde olan, sıkılgan, utangaç, uyum sorunu yaşayan kişiler 

olabi lmektedir. Bu ve benzeri niteliklere sahip olan ve kendine düşük değer yükleyen 

kişiler kendi performansını olduğundan daha düşük olarak değerlendirilebilmekte ve 

dolayısıyla iletişim kurma girişiminde ve iletişim sürdürmede başarısız 

olabilmektedirler. 

İletişim sürecinin ilk basamağı kişi-içi iletişimdir. Kişi-içi iletişim, bireyin kendisinde 

olup biten duygusal ve düşünsel süreçlerle ilgili bir anlayışa sahip olması anlamındadır. 

Bu anlamda kişi-içi iletişim sürekliliği olan bir olgudur. Kişi-içi iletişim böylesine 

önemliyken, kişinin çevresindeki insanlarla iletişim sonmu yaşamaması için, ilk olarak 

kendisiyle iletişimini etkili kurması gerekmektedir. Kişinin kendisiyle iletişimini etkili . 
kurması, bir başka deyişle, kişinin kendi duygu, düşünce ve davranışları konusunda 
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bilincini geliştirmesi, kendisini tanıması, değer vermesi ve saygı duyması başkaları ile 

etkili bir iletişime geçmesinin temel basamağını oluşturmaktadır (Cüceloğlu, 1995). 

Etkili iletişimin gerçekleşmesi ıse insanların mesajlarını doğru olarak alıp 

yorumlamasıyla olasıdır. Ne var ki, bazı iletişim engelleri gönderilerin doğru alınıp 

uygun tepkilerin verilmesini engellemektedir. İletişim engellerinin bir kısmı çevresel 

koşullardan , bir kısmı bireyin kişilik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu 

olumsuzlukların kaldırılıp insanların çevreye uyum sağlayabilmeleri için gerekli olan en 

önemli özelliklerden biri iletişim becerileridir. 

İletişim becerileri, bireyin sağlıklı, mutlu, doyurulu ve etkin bir birey olarak yaşamını 

sürdüımesi için sahip olması gereken önemli bir beceridir. İletişim becerileri, konuya 

ilişkin zamanında geri bildirim vermek, anlaşılınayan bir konumın açıklığa kavuşması, 

iletişimde yanlış bir yargılamanın ne gibi temellere dayandığını anlamak için sorular 

sorma, duygularını karşısındakine dürüstlük ve samirniyetle söyleme anlamına 

gelmektedir (Cüceloğlu, 1997; Vatansever,2002). İletişim becerileri; etkili dinleme, 

kendini açma, içeriği ve duyguları yansıtma, ben dilini kullanma, etki li soru sorma, 

empatik yaklaşım, atılganlık, saygı, somutluk ve saydamlık ilkelerini kullanabilme, 

sözel olmayan iletişimi etkili biçimde kullanma gibi başarılı kişilerarası ilişkilerin 

kurulmasında etkili olan becerileri de kapsamaktadır (Baymur, 1993; Yüksel 

(Şahin),1997). 

Etkili iletişimin temelinde farkında olmak bulunmaktadır. İletişim becerilerine sahip 

kişi , hem kendi iç dünyasını , başka bir ifadeyle duygu, düşünce ve tutumlarını iyi 

tanımakta, onların ne anlama geldiğini kavrayıp ; anlamakta, hem de karşıdaki kişinin 

davranışlarını gerçekçi bir biçimde değerlendirmektedir . Karşısındakinin farkında olan 

kişi ise, onun davranışlarının nasıl bir iç dünyaya işaret ettiğini, onun deneyim ve 

yaşantılarının ne olduğunu anlamaktadır. İletişim becerilerine sahip kişi, karşısındaki 

kişiyi dinlemekte, anlamaya çalışmakta, ipuçlarını gerçekçi bir biçimde 

değerlendirmektedir (Cüceoğlu, 1997). 
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Özellikle kim olduğunu, neye inanıp değer verdiğini, hayattan ne elde etmeyi 

beklediğini içeren bir kimlik kazanma sonmu yaşayan ergenlerin ise gelişen benlik 

saygısı içerisinde iletişim becerilerine sahip olmaları oldukça güç olabilmektedir. 

Çünkü, ergenlik dönemi, sosyal uyumsuzluğun yaşandığı, yaşama hazırlık dönemidir. 

Bu dönemde yalnızlık isteği, çalışmaya karşı isteksizlik, can sıkıntısı, huzursuzluk, 

otoriteye karşı direniş, karşı cinse yönelmiş zı tlık, duygululuğun artması, kendine 

güvensizlik, aşırı çekingenlik, davranış ve tutumlarda bir olumsuzluk görülebilmektedi r 

(Bil gin,2001 ; Yörükoğlu , 1987). Genç, olumlu- olumsuz yönlerini, ne olmak, ne 

yapmak i s tedi ğini , çevrenin onu nas ıl gördüğünü ve kendisi hakkında neler hissettiğ ini 

anlamaya çalı şmaktadır (Erim,200 1 ). Bu tür duygularla meşgul olan ergenlerin ge lişen 

benlik saygılarında ailenin yanı sıra arkadaş ilişkileri de önem kazanmaktadır. 

Ergen anne-babasından çok arkadaşları tarafından onaylanmaya gereksinim 

duymaktadır. Dolayısıyla ergenlerin sıcak ve destekleyici aile ilişkileri içinde 

yeti şme leri , arkadaşlarıyla doyurucu ilişkilere girmelerini sağlamaktadır. Çünkü, 

ergenlik döneminde oluşan benlik saygısı daha önceki dönemlerde kazanılmış benlik 

saygı sından etkilenmektedir. Çevrelerinden sosyal destek alan ergenlerin kaygıları 

düşük, dışadönüklük özelliği ve benlik saygıları yüksek olmaktadır (Köknel, 1987). Aile 

\'e yakı n çevresinden sosyal destek alan, ergenlik dönemini başarı ile sonuç landıran 

bireyin benlik saygıs ı yüksek olacağından kişilerarası ilişkilerde de kazanacağı iletişim 

becerileri sayesinde daha başarılı olabilecektir. Benlik saygısı düşük ergenler ise, bir 

girişimde bulunurken olumsuz e leştiriyl e karşılaşabileceklerini düşündüklerinden dolayı 

kaygı duyabilmekte ve uyum sorunu yaşayabilmektedirl er. Kimlik karmaşasının 

yaşandığı zor bir geçiş dönemi geçiren ergenlerin, gelişen benlik saygısının düşük ya da 

yüksek olması, onların kişilerarası ilişkilerde önemli olan iletişim becerilerini oldukça 

etkileyebilmektedir. Şöyle ki, kişilerarası ilişkilerde sorun yaşayan ve doyum 

sağlayamayan ergenlerin iletişim becerilerini de olumsuz algılamaları olasıdır. 

Bununla birlikte, alanyazında benlik saygısı ile ilgili hazırlanmış çeşitli araştırmalar 

olmakla birlikte benlik saygısı ve iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi inceleyen yurt 

içinde yapılmış Büyükşahin (2001) , yurt dışında ise Akende ve ark. (1995) ile 

Macclenaghan (197 6 ' den aktaran Çam, 1997) yaptıkları araştırmalara 
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rastlanabilmektedir. Bu nedenle, bu araştırma ile benlik saygısı düzeyleri farklı lise 

öğrencilerinin bazı kişise l özellikleri çerçevesinde il etişim becerilerine ilişkin algılarının 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

1.2. Amaç 

Bu araştırmada, benlik saygısı düzeyleri farklı lise öğrencil erinin bazı kişise l 

özelliklerine göre iletişim becerilerine ilişkin algıl arının farklılık gösterip göstermedİğİ 

incelenmiştir. 

1.3. Alt Amaçlar 

Bu amaç çerçevesinde ele alınan değişkenlere göre araştırmada incelenen alt amaçlar 

şunlardır: 

1.3.1. Benlik Saygısı Düzeylerine İlişkin Alt Amaçlar: 

1.3 .Ll. Lise öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri nasıl dır? 

1.3 .1.2.Benlik saygısı düzeyleri farklı lise öğrencilerinin iletişim beceri lerine 

ilişkin algıları önemli farklılık göstermekte midir? 

1.3.2. Özlük Niteliklerine İ l işkin Alt Amaçlar: 

1.3 .2.1 . Benlik saygı s ı düzeyleri farklı lise öğrencilerinin cinsiyetlerine göre 

il e ti ş im becerilerine i li şkin algıları önemli farklılık göstermekte midir? 

1.3.2.2. Benlik sayg ı s ı düzeyleri farklı lise öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre 

iletişim becerilerine il işkin a l gı ları önemli farklılık göstermekte midir? 

1.3.2.3. Benlik saygı sı düzeyleri farklı lise öğrenc ilerinin akademik başaniarına 

göre iletişim becerilerine ilişkin algıları önemli farklılık göstermekte midir? 

1.3 .2.4. Benlik saygısı düzeyleri farklı lise öğrencilerinin doğum sıralarına göre 

iletişim becerilerine i lişkin algıları önemli farklılık göstermekte midir? 
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1.3 .3. Aile Niteliklerine İlişkin Alt Amaçlar: 

1.3 .3 .1. Benlik saygısı düzeyleri farklı lise öğrencilerinin ailelerinin sosyo

ekonomik durumunu algılamalarına göre iletişim becerilerine ilişkin algıları önemli 

farklılık göstermekte midir? 

1.3 .3 .2. Benlik saygı sı düzeyleri farklı lise öğrencilerinin annelerinin eğitim 

düzeyine göre iletişim becerilerine ilişkin algıları önemli farklılık göstermekte midir? 

1.3.3.3. Benlik saygısı düzeyleri farklı lise öğrencilerinin babalarının eğitim 

düzeyine göre iletişim becerilerine ilişkin algıları önemli farklılık göstermekte midir? 

1.3 .3 .4. Benlik saygısı düzeyleri farklı lise öğrencilerinin al gılanan anne 

tutumlarına göre iletişim becerilerine ilişkin algıları önemli farklılık göstermekte midir? 

1.3 .3 .5. Benlik saygısı düzeyleri farklı lise öğrencilerinin algılanan baba 

tutumlarına göre iletişim becerilerine ilişkin algıları önemli farklılık göstermekte midir? 

1.3.3.6. Benlik saygısı düzeyleri farklı lise öğrencilerinin algılanan anne-baba 

arasındaki ilişkiye göre iletişim becerilerine ilişkin algıları önemli farklılık göstermekte 

midir? 

1.4. Önem 

İletişim becerileri; etkili dinleme, kendini açma, ben dilini kullanma, etkili soru sorma, 

empatik yaklaşım, sözel olmayan ileti şimi etkili biçimde kullanma gibi becerileri 

kapsayan, bireyin başarılı kişilerarası ilişkilerin kurmasında ve mutlu bir birey olarak 

yaşamını sürdürmesinde etkili olan becerilerdir. 

Alanyazında, bireyin iletişim becerilerinin yaşamın erken dönemlerinde özellikle aile 

içinde öğrenildiği ortaya konulmaktadır. Çocukluk döneminde ailenin sosyo-ekonomik 

durumundan kaynaklanan gergin ortam ve uyarıcıların azlığı çocuğun rahat, yaratıcı , 

atılgan olmamasında etkili olabilmektedir. Bununla birlikte, anne-babanın çocuğa karşı 

olan otoriter, ilgisiz ya da tutarsız tutumu çocuğun kaygılı , sessiz, ezik, içine kapanık 

yada saldırgan, uyumsuz, benlik saygıs ı düzeyi düşük olmasına neden olurken; 

demokratik, il gili ~ ve tutarlı anne-baba tutumu içinde büyüyen çocuğun da uyum, 

özgüven ve benlik saygısı düzeyi yüksek olabilmektedir. Yine çocuğun cinsiyetine ve 

doğum sırasına göre gösterilen farklı anne-baba tutumları da çocuğun benliğini 
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olumlu ya da olumsuz bir değerlendirmeye gitmesine sebep 

(Fenson,1994; Cooper,1982'den ve Simpson,1987'den aktaran 

Kimlik ve kişilik gelişiminin en yoğun yaşandığı ergenlik döneminde ise genç, kendini 

tanımaya ve anlamaya çalışırken çocukluk döneminde yaşadığı aile içi etkileşimlerinin 

ve anne-baba tutumlarının izlerini taşıyabilmektedir. Genç yaşadığı bu dönemde otorite 

olarak adlandırdığı anne-babasına karşı elireniş gösterip onlardan uzaklaşmaya 

çalışırken, daha çok anlaşılelığını düşündüğü arkadaşlarının eleğerlerini önemserneye 

başlamaktadır. Fakat genç arkadaş ilişkilerine ne kadar çok önem verse de yine de anne

babasının da sevgi , ilgi ve desteğine gereksinim duyabilmektedir. 

İletişim kurma ve birbirlerine geribildirim verme konusunda bilgi eksikliğinin yaşandığı 

bir ortamda büyüyen genç iletişim becerilerini eclinememekte, dolayısıyla yaşantısıncla 

çevresindeki kişilere karşı nasıl bir iletişim biçimi sergileyeceğini bilememektedir. Bu 

nedenle ergen, iletişim becerilerini de olumsuz değerlendirebileceği için yakın 

çevresinde bulunan arkadaş ve öğretmenleri ile iletişim kurmacia dolayısıyla 

sosyalleşme sürecinde sorunlar yaşayabilmektedir. Bu durum da gencin yetişkinlik 

döneminde ele sosyalleşmesini etki l eyebileceği gibi , okul yaşantısında da daha pasif ve 

akademik anlamda daha başarısız olması olasılığını ortaya çıkarmaktadır. Bununla 

birlikte, çocukluk ve ergenlik döneminde bireye gösterilen farklı anne-baba tutumları , 

anne-baba, arkadaş ve yakın çevrenin ergene karşı gösterdiği olumlu-olumsuz 

değerlendirmeleri sonucu gelişen iletişim biçimi ergenin benlik saygısının gelişmesinde 

etkili olabilmektedir. Gelişen benlik saygısı sonucu ergen, kendisine ait olumlu bir 

değerlendirmeye sahipse, kendisini beğeniyorsa, kısacası yüksek benlik saygısına 

sahipse iletişim becerilerini de olumlu algılayabilmektedir. Ya da ergen için bunun tersi 

bir durum söz konusu olabilmekte, yani ergen kendisine ait olumsuz bir 

değerlendirmeye sahipse iletişim becerilerini de olumsuz algılayabilmektedir. 

Algıladıkları iletişim becerileri . ergenin iletişim becerilerini geliştirerek başarılı 

kişilerarası ilişkiler kurmasında önem taşımaktadır. Bu nedenle ergenlere, anne-babalara 

ve öğretmeniere yönelik olarak oluşturacak il etişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan 

eğitim programiarına gereksinim duyulabilir. İletişim becerileri eğitim programlarının 
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da istenen amaca hizmet etmesi için ıse, ergenlerin benlik saygısı ve algıladıkları 

iletişim becerilerine ilişkin araştırma bulgularına duyulan gereksinim ortaya 

çıkmaktadır. 

Alanyazında ergenlerin iletişim becerilerini algılamalarına ve benlik saygısına ilişkin 

günümüze kadar yapılan çalışmalarda kişisel özelikler, aile özellikleri, anne-baba 

tutumları gibi değişkenlere yer verildiği, özellikle de eğitim programları ve grupla 

psikolojik danışma çalışmalarının geniş yer tuttuğu görülmektedir. Ancak, iletişim 

becerilerini algılama ile bağlantılı olabileceği düşünülen benlik saygısı düzeyi ile özlük 

ve aile nitelikleri, sosyal ilişkiler değişkenlerini birlikte ele alan araştırmaya 

rastlanamamıştır. Bu araştırma ile farklı benlik saygısı düzeyine sahip genel lise 

öğrencilerinin ele alınan değişkenler içinde hangi faktörlerle ilişkisi olabileceğinin, 

benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek öğrencilerin iletişim becerilerini algılamaları ile 

ilgisi olabileceği düşünülen çeşitli niteliklerin betimlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

çerçe\ ede farklı benlik saygısı düzeyine sahip genel lise öğrencilerinin özlük ve aile 

nitelikleri ile sosyal ilişkiler değişkenleri açısından iletişim becerilerini algılama 

düzeyleri ortaya konulmaktadır. 

Bu araştırma bulgularının öğrenciler ile ilgili okul yöneticilerine, Okul Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik Servislerine, öğretmenlere, ailelere ve eğitim sistemimizde 

psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile ilgili kurumlara mevcut duruma ilişkin 

betimlemeler oluşturarak önemli katkılar sağlanacağına inanılmaktadır. 

Ayrıca araştırma bulgularının, ergenlerin yüksek benlik saygısı ve olumlu iletişim 

becerilerine sahip olmalarında etkili olabilmek amacıyla Rehberlik ve Psikolojik 

Danışma çalışmalarına ağırlık verilmesinde, okul-aile işbirliğinin sağlanarak anne-baba 

ve öğretmeniere yönelik eğitim programları düzenlenmesinde önemli katkılar 

sağlayacağına inanılmaktadır. Çünkü, yurt içinde ve dışında benlik saygısı, özellikle de 

iletişim becerileri konusunda çok sayıda eğitim programları ve grupla psikolojik 

danışma çalışmaları yapılmasına rağmen eğitim programlarının hazırlanmasında ışık 

tutacak, benlik saygısı ve iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi inceleyen çok az sayıda 
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araştırmaya (Akende ve ark.,ı995; Büyükşahin,200ı; Macclenaghan, 1976'dan aktaran 

Çam, ı 997) rastlanabilmiştir. 

1.5. Sınırlılıklar 

Bu araştırmanın sınırlılıkları aşağıda belirtilmiştir: 

ı .5. ı . Araştırmada incelenen benlik saygısı düzeyleri "Rosenberg Benlik Sayg ı sı 

Ölçeği"nin ölçtüğü niteliklerle, iletişim becerilerini algılama düzeyleri "İletişim 

Becerilerini Değerlendirme Ölçeği"nin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

ı .5.2. Araştırma, genel lise öğrencilerinin özlük nitelikleri, aile özellikleri ve sosyal 

ilişkilerinden sadece alt amaçlarda belirtilmiş olan değişkenler ile sınırlıdır. 

1.5.3. Bu araştırma, 2003 -2004 eğitim-öğretim yılında Eskişehir ili merkezindeki sadece 

genel lise öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonuçları, ancak belirtilen 

özelliklere benzediği oranda diğer öğrencilere genellenebilir. 

1.6. Tanımlar 

Bu bölümde araştırmanın temel kavramıarına ilişkin tanımlar verilmiştir. 

Benlik Saygısı: Bireyin kendine özgü olarak yaptığı, benimsediği ve devam ettiği 

değerlendirmesidir (Coopersmith, ı 967 'den aktaran Ancak, ı 995) . 

Kişinin kendini değerlendirmesi sonunda ulaştığı benlik kavramının onaylamasından 

doğan beğeni durumudur (Yörükoğlu, ı 987). 

İletişim Becerileri: Karşındakini dinlemek, onu anlamaya çalışmak, işbirliği yapmak, 

anlaşılabilir, net bir biçimde konuşmak, duygu ve düşünceleri ifade etmek, konuşmaya 

teşvik etmek, sözel övgü vermek, sözel olmayan iletişimi uygun bir biçimde kullanmak, 

gerektiğinde soru sormak, zamanında ve konuya ilişkin geri iletim vermek kendini 

açma; bunlarla birlikte göz kontağı kurmak, içtenlik, empati, saygı, cesaret vermek, 

atılgan olmak iletişim becerilerini kapsamaktadır (Cüceloğlu, ı 997; Şahin, ı 999; 

Şeker,2000). 
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İletişim Becerilerini Algılama: Bireyin, kendisinin ne düzeyde il etişim becerisine 

sahip olduğunu değerlendirmesidir. Korkut (1996d)'a göre İletişim Becerileri 

Değerlendirme Ölçeği'nden yüksek puan almak kişinin iletişim becerilerini yüksek 

düzeyde değerlendirdiğine , düşük puan almak ise kişinin iletişim becerilerini düşük 

düzeyde değerlendirdiğine işaret etmektedir. 

Genel Lise Öğrencisi: Eskişehir ili merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı 'na bağlı genel 

liselerde 2003-2004 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören öğrencidir. 



İKİNCİ BÖLÜM 

İLGİLİ YA YlNLAR 

Bu bölümde, ilgili yayınlar "İletişim Becerilerine İ l işkin Açıklamalar ve Araştırmal ar" ile 

"Benlik Sayg ı s ına İlişkin Açıklamalar ve Araştırmalar" olmak üzere iki ana başlık altında 

sunu lmaktadı r. 

2. 1. İLETiŞiM BECERiLERiNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE 
ARAŞTIRMALAR 

Bu başlık altınd a; il etişim becerilerine ilişkin aç ıklamalar ve il etişim becerileri ile ilgili 

araştırmalar sunulmuştu r-: 

2.1.1. İletişim Becerilerine İlişkin Açıklamalar 

Bu baş lık a ltınd a il etişim ve il eti ş im beceril eri il e ilgi li aç ıkl ama l ara yer veri lmektedir. 

2.1.1.1. İletişim 

İl etişim , insan yaşamındaki temel unsurlardan biridir. Çünkü il etişim sayesinde insanlar 

kendi lerini anlatmakta, başkalarını anlamaktad ı r. " İl et i ş im" kavramının tanımını yaparken, 

il etişimin karşılığı olan, Hint-Avrupa dilinde kullanılan "komünikasyon" (communication) 

sözcüğünün kökünün, Latince "communicare" fiilinden türetildiği görülmektedir. Bu 

sözcük di limizde komünikasyon, haberleşme ya da bildirişim sözcükleriyle de 

tanımlanmaktadır (TDK, 1988). 
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Alanyazında iletişim, başkalarıyla birlikte olma, bağiantıyı sağlama, bilgiyi ya da haberi 

paylaşma, yayma, çoğunluğa genelleme, herkesin paylaşmasını ve yararlanmasını sağlama, 

duygu, düşünce ya da bilgilerin akla ge leb ilecek her türlü yo ll a başkalarına aktarılması 

anlam ına gelmektedir (Korkut, 1996b; Köknel, 1987; TOK, 1988). 

Johnson'a (1987) göre iletişim, kişilerarası ilişkilerde herkesin mesajları aynı zamanda 

hem al ıp , hem verdiği, hem de yonımiayıp sonuç ç ıkardığı, başı sonu olmayan bir süreçtir. 

Bütün iletişimlerde kişilerin birbirlerine yollad ığ ı belli anlamlara bağlanan semboller 

bulunmaktadır. Bu semboller sözel olan ya da sözel olmayan türden olabilmektedir 

(Akt.Korkut, 1 996b ). Bu tanıma benzer şekilde iletişim, katılanların bilgi/sembol üreterek 

birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları bir süreç olarak da 

ifade edi lmektedir. İnsanlar arasındaki bütün konuşmalar iletişim kabul edi lmemekted ir 

(Dökmen,2002). 

İl et i ş im , mesajların alınıp verildiği , mesajda belirten gerçek anlamların paylaşılmasındaki 

tüm süreç leri ifade eden bir kavramdır. Dolayısıyla iletişim , görünen davranışların yan ı 

sıra zihinsel süreç leri de içeren bir yapı göstermektedir. İletişimin amacı, iletişim birimleri 

arasında bilgi , haber a lı şver i şin i sağlamaktır. Kaynak la a lı c ı aras ındaki bu bilgi , haber 

al ı şverişi mesajla gerçek leşmektedir. Mesajların an l am ı da herkese göre değiştiği için 

iletişim çok karmaşık bir özellik göstermektedir. Ayn ı toplumsal ortamda birbirini 

algılayan kişilerin iletişim kurmamaları olanaksızdır. Gün lük yaşamda, belirli bir sosyal 

çerçeve içinde yer alan insanlar, farkında olsunlar ya da olmasınlar birbirleriyle iletişim 

içinde bulunmaktadırlar. İletişim kurmak için belirli bir davranış gösterme zorun luluğu 

yoktur. Hiçbir davranışta bulunmama da an l amlı bir mesaJ oluşturmaktadır 

(Cüceloğlu , 1995; Köknel, 1987). 

Alanyazında "i l et i şim" kavramı ile ilgili tanımlarda, mesajın yönü ve niteliği konusunda 

farklılıklar olmasina karşılık bireylerin duygu, düşünce ve bilgilerini karşılıklı olarak 

aktarmasına, kısacası mesaj alışverişine "i letişim" denilebilir. 
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İletişim türleri dikkate alındığında ise, alanyazında farklı iletişim türleri olmasının yanı 

sıra, yaygın olarak kullanılan sınıflamalardan birisinde iletişim dört ana gruba ayrıldığı 

görülmektedir. Burada söz konusu olan iletişim türleri, birer inceleme alanı olmanın yanı 

s ıra , aynı zamanda birer çatışma türü olarak değerlendirilmektedir. Bunlar: 

• Kişi-içi iletişim ve çatışma 

• Kişilerarası il et i şim ve çatışma 

• Örgüt-içi il e ti şim ve çatışma 

• Kitle il e ti şi mi ve çatışma (Chaffee ve Berger, I 987'den aktaran Dökmen,2002). 

Kişilerarası il etişim ; kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu, gönderici ve alıcı 

arasında zaman ve mekan birliğinin bulunması durumda kullanılan iletişim şeklidir 

(Dökmen,2002). Kişilerarası iletişim ; temel olarak duygu ve düşünce alışverişini yürütme 

düzenleri , kişilerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve 

düşüncelerini aktardıklaı·ı bir süreç olarak da tanımlanmaktadır. Burada ana öğe 

anlatmaktır. iletişimi kuran ve başlatan kişi kendisini, dlıygu , düşünce dünyas ını , 

ilişkilerini, ili şk il e rinin kendisindeki karşılıklarını açıklamak ve karşısındakine il etmek 

istemektedir. Kişilerin aniatma eylemlerinin il etişim açısından amacı anlaşılmaktır . İl eti ş im 

s ıras ında aktarılan mesaj birey in psiko-sosyal yaşantılarından oluşmaktadır (Baltaş ve 

Bal taş , 1992). 

Tubbs ve Moss (1974) da, bir il et i ş imin "kişilerarası iletişim ' ' sayılabilmesi için ; 

kişilerarası il etişime katılanların belli bir yakınlık içinde yüz-yüze olmalısı, katılımcılar 

aras ında tek yönlü değil, karşılıklı mesaj alışverişi olmalısı, söz konusu mesaj lar söz lü 

(verbal) ve sözsüz (nonverbal) nitelikte olması gerekt i ğ ini belirtmektedir 

(Akt.Dökmen, 1986). 
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2.1.1.2. İletişim Süreci 

A l anyaz ında " il et i şim" ile il gi li yap ıl an tanımlar aras ında "iki birim arasında birbirine 

ilişkin mesaj a lı şverişi" de bulunmakta ve bu tanımda açıklanmas ı gereken "birim, 

birbiriyle ili şki olma, mesaj ve al ı şveriş" olmak üzere dört kavram o lduğu beli rti lmekted ir. 

Belirti len bu kavramlar aç ıklanarak il et i şim süreci bilimsel olarak aşağıdaki gibi ifade 

ed ilmektedir (Cüce loğlu , 1995): 

I-Birim: Birbiriyle karşılıklı mesaj alı şverişi yapan insan, hayvan ya da makinenin her 

birine "i l etişim birimi" ad ı verilmekte ve iletişim birimleri kaynak birim ve hedef birim 

olmak üzere ikiye ayrı l maktadır Kaynak birim; mesaj gönderen, mesaj ın oluştuğu, 

kaynaklandı ğ ı birimdir. Hedef birim ise; mesajın gönderildi ğ i birimdir. 

2-B irbiriyle ilişkili Olma: İl et i ş imin olabi lmes i için sadece mesaj a lı şver i ş i yeter li 

olmamakta, alınan ve ver il en mesajların birbiriyle i li şk ili olması da gerekmektedir. Gün llik 

yaşamımızda yorgun lu k, yanlış an lama, dikkati başka bir konuya verme gibi nedenlerden 

ötürü il et i şimde ili şki l ik aksayabi lmektedir. 

3-Mesaj : Mesaj, kaynak birimdeki içer i ğ in , bir seç im sürecinden geç iril erek ifadesidir. 

Kaynak birimdeki içerik duygusal ya da düşünsel olabi lmektedi r. İnsan l arın karş ılı k lı 

konuşurken birbirlerine söyledikleri sözlerin yanı s ı ra , yüz ifadeleri, el ve ko l hareketleri, 

oturuş ve duruş konuşmaları da birer mesaj olabilmektedir. Dolayısıyla, mesajlar sözlü ve 

sözsüz olmak üzere iki temel grupta top l anmaktad ır. 

4-A iı şveriş: İl e ti ş im iki yöniLi bir süreçt ir; ne sadece a lı ş ne de sadece veriştir. 

Baltaş ve Baltaş (1 992) da, i l etişim sürecini ve dolayısıyla il et i şimde yer alan sistemlerin 

ana yap ıl arının aşağıda be liı1ildiği üzere verici kişi (il etişimi baş l atan ki şi ) , anlam 

kodlama, mesaj, iletişim biçimi, gönderme becerileri, alıcı kişinin özellikleri ve gen 

bildirimden oluştuğunu belirtmektedir: 
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İl etişim süreci içerisindeki iletişimi başlatan , diğer insanlara duygu ve düşüncelerini 

aktarma g iri ş imind e bulunan kişiye verici kişi denmektedir. Veric in in kodladığı anlamı 

alıp çözecek ve değerlendirecek kişi de alı c ıdı r. Bir yaşant ıya ait duygu ve düşüncenin 

kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazı lı bir anl atıml a al ı c ı kişiye ulaşmasın ı sağ l ayan 

sembollere mesaj denmekted ir. Mesaj , bir veric iden ç ı kan duygu ve d ü şünce l er in , a lı c ı 

du yu organl arınca a l g ıl anmas ın a yöneli kt ir. Mesaj a lı c ı ya ait ne kadar çok duyu organın a 

ulaş ı rsa , an l at ım o ölçüde başarılı o lm aktad ır. Mesaj l arın sözlü, sözsüz ya da yaz ılı olarak 

istenen ili şki biçimine uygun veri lebilmes i, gö nderme beceril erinin ge li şt irilm es i il e 

mümkündür. Bireyin mesaj gönderme becerisi yaşanılan sosyal ortam ve k i ş ilik özellikleri 

ile şeki ll enmektedir. Geri bildirim, iletişimin devam ını etkil eyen, alı c ının mesaj ı çözüp 

değerl endirmesinden sonra yeni bir mesaj kodlamasını sağ layan bir başka özelliktir. Geri 

bildi rim içinde, olumlu özelliklerin olması mesajın aniaşılmasına ve iletişimin devam 

etmesine imkan vermektedir. iletişime yap ı c ı etkinli ğini kazandırmada , vericiden gelen 

söz lü ve sözsüz mesaj kodlarının alı c ıda gerçek an l amları ile değer l endirilmes i de 

önemlidi r (Baltaş ve Baltaş,1992). 

İl e ti ş im sürec i içerisinde, birey ler birb irl eri yle kurdukl a rı il et i şi ml erd e baz ı zorlu klar 

yaşayabilmektedir. Gerek kendi lerinin gönderd i ğ i mesaj larda gerekse il etişim kurmaya 

ça lı ştıkları kişilerden a l d ı k l arı mesaj larda ifade ed i ş t arz ı ve yükl enen anlamdan dolay ı 

baz ı sorunl ar yaşanabilmektedi r. Özellikle dilin kullan ı ş ı il e ilgi li kötü al ı şkanlıkl ar 

kişilerarası i l e ti şimdek i verim lil iği aksatmaktadır. Bu kötü a lışkan lıklar ; gene llemeler ve 

yaygın tutumlar, bir kimsenin yaşantı s ını ondan daha iyi bildi ğini iddia etmek, il etiş itnde 

bir tek kişiyi suçlamak gibi il etişim enge lleridir (C üce l oğlu, 1997). 

Gordon (1 998) de i l etişim engellerini ; emi r vermek, yönlendirmek, uyarmak, göz dağı 

vermek, ahlak dersi vermek, öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek, öğretmek, nutuk 

çekmek, mantık lı düşünce l er üretmek, yarg ıl amak, e l eştirmek , suçlamak, aynı düşüncede 

olmainak, övmek, ad takmak, alay etmek, yorumlamak, ana liz etmek, tanı koymak, 
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avutmak, çapraz sorgu lamak, sözünden dönmek, oyalamak, şakacı davranarak konuyu 

saptırmak olarak ifade etmekted ir. 

İl etişim engelleri yanında, iletişim süreci içerisinde il etişimde an laşmaya zemin 

hazırlayacak ve an laşmayı kolayl aştıracak bazı özellikler de bulunmaktadır. iletişimi 

kolaylaştıracak en önemli noktalardan birisi ilk dakikal ardır. Karş ı karşıya gelen iki kişi 

aras ındaki ilk etkil eşim , il et i ş im sürecinin önemli bir belirleyleisi olmaktad ır (Baltaş ve 

Baltaş , 1992). İletişim kurulmaya baş l andığ ı andan itibaren ise karşılıklı iki kişinin de akti f 

o l ması gerekmekted ir. Ed ilgin dinleme, kabul tepkileri, kapı ara l ay ı c ı , konuşmaya çağrı 

tepki leri, etk in din leme bireye duygularını ifade etmek için cesaretl endirici, kendisinin 

sayg ı y la dinl endi ğ ini gösteren, kısacası il et i ş imi kolaylaşt ı ran en önem li il eti ş im beceril eri 

aras ında yer almaktad ı r (Gordon, 1998). Bun larla birlikte, bilgiyi veriş biçimi , bir başka 

dey işle , sözlerin bedendeki karşılıkları da il etişimi değerlendirmede di ğer önem li bir 

noktadır. Kelimelerin sözcük an lam l arını ya da çağrıştırdıkları an lam l arı, karşıdaki ki ş inin 

eylem biçimleri il e birlikte değerlendirmek doğru il etişime imkan vermekted ir (Baltaş ve 

Bal taş , 1992). 

2. 1. 1.3. İletişim Becerileri 

Sağ lı k lı bir toplumsal çevrenın kurulabi lmesinin temel şartı başarılı insan ilişkileridir. 

İnsan l ar , b aşar ılı ve doyurucu ili şk il er kurdukl arı zaman mutlu o l duklarından başarılı 

il et i ş im ku rman ın yo lu olan il e ti ş im becerilerini öğrenmede büyük yarar bulunmaktad ır 

(Bale ı , ı 996; İlas l an,200 ı) 

İ l e ti ş im beceri leri, sosyal beceri kavramının içerisinde yer alan bir kavramdır. Sosyal 

aç ıdan beceri sahibi bir insan olumlu sosyal etkil eşim l eri başiatabilme ve sürdürebilme, 

arkadaşlıklar kurabi lme, sosyal çevresiyle başa çıkabilme yeteneğine sahiptir. Tam tersi , 

sosyal becerilerin eksikliğ i düşük benlik saygısının, sosyal . uyumsuzlukların, zihinsel 

sağlık problemlerinin ve suçluluğun en önemli belirtilerinden biri olarak tanımlanmaktadı r. 

Sal d ı rgan, antisosyal veya kurallara uymayan gençlerin büyük bir oranı ,, sosyal yerlerde 
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etkin katılımı geliştiren temel sosyal becerileri öğrenme fırsatına sahip değildirler. Bu 

gençler, onları olumlu sosyal ilişkiler sergilemekten uzak tutan ve sosyal açıdan yetenekli 

olmalarını engelleyen ve üretken olmayan sosyal eylem ler döngüsünün tuzağına 

düşmektedirler. Gençlerin büyük bir çoğun luğu kendilerini ya lnı z hissettiklerini 

bildirmekte ve sosyal becerilerin eksik li ğiyle beraber aşırı problemli davranışlar 

sergi lemektedirler (Rutherford ve ark. , 1998). 

Alanyazında iletiş im becerileri ile ilgili çeş itli tanımlar yapılmaktadır. Beı-ryman (1982) , 

iletişim becerilerini dinleme, atılganlık, sözel iletişim ve sözel olmayan iletişim; Omulu 

(1984) ise iletişim becerilerini dinleme, anlaşılabilir, net bir biçimde konuşmak, göz 

kontağı kurmak, konuşmaya teşvik etmek, sözel övgü vermek, sözel olmayan iletişimi 

uygun bir biçimde kullanmak olarak tanımlamaktadırlar (Akt.Yüksel (Şahin), 1997). Her 

iki tanımda da iletişim becerilerinin dinleme, sözel ve sözel olmayan iletişimi kapsadığı 

görülmektedir. 

İletişim becerileri, Şeker (2000) tarafından içtenlik, konuşma samimiyeL empat i, sayg ı , 

düşünceyi aç ı ğa vurmak, an lamaya çalışmak, işbirliği yapmak, cesaret vermek, d uygular ı 

açığa vurmak olarak tanımlandığı gibi, zamanında ve konuya ilişkin geri iletim vermek 

olarak da tanımlanmaktadır. Anlaşılınayan bir konunun açıklığa kavuşması, yanl ı ş bir 

yarg ıl amanın ne gibi temellere dayandığını anlamak için sorular sorma, duygularını 

karşıdakine dürüstlük ve samirniyetle söyleme bu tür geri-iletime örnektir 

(Ci.iceloğlu, 1997). 

Johnson ve Johnson (1972) , kişilerarası ilişkileri olumlu etkileyen iletişim becerilerini dört 

grupta ele alm aktadır; 

• Başkalarını tanımak ve güvenmek: Kendini açma, kendinin farkında olma, kendini kabul 

etme ve kendine güven özelliklerini içermektedir. 

• Diğerlerini an lamada kesin, somut, açık olmak: Düşünce ve duyguları kesin biçimde 

söyleyebilmeyi içermektedir. Sıcaklık ve insanlardan hoşlanma kişilerarası ilişkilerde 

önemli özelliklerdendir. 
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• Diğerlerini etkilemek ve onlara yardım etmek: Karşılıklı olarak ili şkid e bulunan kişilerin 

birbirlerini etki lemeleri ve destek vermeleri özelliklerinden oluşmaktadır. Başkasın ı n 

sorunlarına, ilgilerine yard ım edici tepki verme·; kabul edic i, destekleyici iletişim kurma; 

insan l arı yap ı c ı biçimde kendi çe li şki l eriy l e yüz l eştirme; bi r başkasının davranışını 

etkilemek için pekiştireç verme ve model olma bu grubun becerileridir. 

• Sorun l arı ve çatışma l arı çözme yo ll arını bi lmek: Başkal arıy l a daha yakın olmayı 

sağ l ayan , ilişkinin büyümes ini ve ge li şmes ini hız l andıran bir yo l olarak sorunl arı tarafların 

uzlaşabileceğ i bir biçimde çözebi lmek ili şkin in sürmesi için can a l ıcı bir öneme sahiptir 

(Akt.Görür,200 1; Akt.Korkut, 1 996a). 

Baym ur (1 993) ve Yüksel (Şahin , 1997) de sağ lı klı kişilerarası kurabi lmek ı ç ı n 

kullanılmasında yarar görü len iletişim becerilerini; 

• Kendini açma, 

• Sosyal maskelerle i letişime girmeme, 

• Etki li dinleme, 

• Sözel olmayan iletişimi etkili biçimde kullanma, 

• İçeri ğ i yansıtma, 

• D uyg ul ar ı yan s ı tma, 

• İl etişinıde ben dilini kull anarak, kişiye ait olan duygu, düşünce ve davranışlarının 

soru mluluğu nu a lıp , başka l arına o sorum luluğu vermeme bilincine sahip olabi lme, 

• At ıl gan bir biçimde davranarak, başkalarını küçük görmeden, onların haklarını 

çiğnenıeden, kişinin kendi haklarını koruyabilme, 

• Etkili bir biçimde soru sorabilme, 

• Empatik anlayış l a, kişilerin birbirlerine yakın l aşmasına ve arada gerçeğe dayanan bir 

sevginin ge lişmesine yol açma, 

• Saygıyı etkili biçimde kullanabi lme, 

• Somutluk ve saydam lık ilkesi ile kişilerin kendi içlerinden geçen duygu ların farkında 

olmaları ve oldukları gibi görünmeye, düşündükleri ve duydukları gibi konuşmaya 

çal ışma! arı, 
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• Mesajın açık ve tam olarak iletilmesi şeklinde ifade edilmektedir. 

Sağlıklı kişilerarası ilişkiler kurabilmek için alanyazında belirtilen iletişim becerileri 

arasında ilk olarak etkili dinleme ve etkili tepki verme becerilerinin kullanılması 

gerekmektedir. Etki li dinleme ve etki li tepki verme becerileri, uygun soru sorma, özetleme 

yapma, söylenenleri başka sözci.iklerle tekrarlama, konuşanın davranışlarını, sözlerini ve 

duygularını tanımlama ve uygun biçimde yansıtma, mesaj ı aniayıp anlamad ığ ım sınama , 

etki li geri bildirim verme gibi becerileri gerektirmektedir. Bu beceriler kullanılarak, mesajı 

yo llayan kişinin mesaj ı iyi kodlayıp yo ll aması ve alıcının da verilen mesajı tam olarak 

alması ve farklı yorumlara gitmemesi halinde başarılı ve etki li bir iletişim 

gerçek l eşmektedir (Korkut, 1996a). 

İl et i ş im becerileri Korkut ( 1996a)'un da be lirttiğ i gibi her şeyden önce dinleme beceril eri 

il e başlamakta , konuşmayı başlatma, konuşmayı sürdürme, soru sorma, teşekkür etme, 

kendini tanıtm a , başkalarını tanıtma, başkalarını takdir etme gibi davranışlarla sürmektedir. 

Dinleme sürecinin başarılı olabilmesi için de işitme yeteneğin in yerinde olması ve 

konuşulanlara dikkat etmesi önemlidir. İşitilen sesler, sözcüklere, sözcükler de anlamlı 

mesajiara çevrilmelid ir. Mesaja verdiğimiz an lam bireysel geçmişimizden, deneyimizden , 

tutumlarımızdan, benlik kavramımızdan ve ruh durumumuzdan önemli derecede 

etki lenmektedir. Dinleyebi lmek; bir başkasına ilgi, saygı duyma, sabırlı , rahat ve empatik 

olmayı gerektirmektedir. İ y i bir dinleme, karşındakini sadece dinlemeye değ il , onu 

gerçekten an i anıaya ve bunu ona yans ıtmay ı içermektedir (Bacanlı , 1999; Balc ı , 1996; 

Özer, 1989). 

Rogers ' a göre, bir kişinin karş ı s ındakini an iayarak dinlemesi, karşıdaki kişinin bakış 

açısını görmek yani empati kurmak demektir. Kişileraras ı iletişimde esas engel, diğer 

insanları yargılama, değerlendirme, onaylama-onaylarnama eğilimidir. Bütün yargılar ve 

değerlendirmeler ise kişilerin kendi bakış aç ılarından yapılmaktad ır. Dinleme becerileri 

yan ında, mesajın istenilen amaca hizmet edecek şekilde hazırlanması ve uygun şekilde 

iletilmesi yani aniatma becerileri de iletişimi önemli derecede etkilemektedir. Aniatma 
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becerileri dile dayalı tüm olanakları, dili kullanmadaki becerileri kapsadığı gibi, kişinin 

duygu ve düşünceleri ile de ilgilidir. Kaynak kişi için önemli olan, yo llad ı ğı mesajın alıcı 

tarafından kendi zihnindeki gibi ya da ona çok yakın şekilde, aslından saptınlmadan 

anlaşılmış olmasıdır. İletişim sürecinde kişinin kaynak kişinin zihnindeki fikir ve 

duygul arının anlam ı , al ıcının zihnine olduğu gibi iletilmemektedir. iletilen sadece o fikri 

temsil eden, onun yerini tutan bir uyarıcı , birtakım soyut sembollerle haz ırl anm ı ş bir 

şifredir. Kaynak ki ş iel e n gelen bu şifre, hazırlandı ğ ı merkezden farklı bir merkezde, 

alıcının zihninde, kişise l yaşantıianna göre çözülerek, yoruınlanın akt a, bir an lam 

çıkarı lm aktadır. İl eti ş imin en önemli noktası bu aşama (Özgit, J991) iken, kişinin a l g ıladı ğ ı 

anlamın, diğer kişinin gönderdiğ i mesajdan farklı olabilmesi durumunda ise il etiş i mde 

sorun oluşmaktadır. Çünkü konuşan ve dinleyen kişilerin birbirlerine gönderdikleri mesaj ı 

farklılaştıracak çok sayıda psikolojik etken bulunmaktadır. Kaynak kişinin zihnindeki 

anlam ve duyguları, alıcıya anlatmasınd aki başarı, onun geçmiş yaşant ıl arı ile kendisinin 

il eteceği fikir ya da konu hakkında edinmiş olduğu duygu ve becerilerine, ileteceğ i 

fikirlere ilişkin tutumuna, yetişmiş olduğu ve halen içinde bulunduğu sosyal ve kUitürel 

ortaının etk il erine ve çevreden ge len u ya rı c ıl arı a l g ıl ama ve tepkide bulunma güç ve 

beceril erine bağ lı olmaktadır (ÖzgUven, 1 980). 

Dinleme ve an iatma beceril erinin yanında etkili ve başarılı il et i ş im kurmak için bireyin 

farkınd a lı ğ ının da yüksek olması oldukça önemlidir. Farkın da lı k, bir bireyin tUm 

potansiyel lerini kullanarak yaşayabilm es i için önce kendisini fark etmesi, duygu, dU şUnce 

ve gereksinimlerini bilmesi, davranı ş l arının dağuracağı sonuçları tahmin edebilmes i 

anlamına ge lmektedir. Farkındalığ ı yüksek olan bi r birey, duygu, düşünce ve tutunılarının 

ne anlama ge ldiğini kavramakta, hem de karşıdaki kişinin davranışlarını gerçekçi bir 

biçimde değerl endirebilnıekte ve kendisi için en yararlı davranışları seçebilnı ektedir. 

Bireyin farkındalık seviyesi bireysel ge li ş iminin ve benlik saygısın ın artmasını sağ l amakta 

ve do l ay ı s ı y l a iletişim beceril erini de ge li şt İrınekted ir (Cüce! oğ lu , I 997; Özgit, I 99 I) . 

' İletişim becerilerine sahip olan, etkili iletişim kuran kişiler; sosyal yönden rahat, vücut 

dilinde duyarlı, kritik düşünce becerilerine sahip ve dinleme becerilerini etki li biçimde 
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kullanan, ilişkide bulundukl arı kişilerl e herhangi bir sorun ç ıkarmamaya özen gösteren, 

davranışlarının sonuç l arına katlanıp bununla başa çıkmaya çalışan kişilerdir. Kendileri il e 

ilgili kararları alarak, hedef belirleyerek kendini geliştirm eye yönelik at ılımlarda 

bulunmaktadırlar. Yardım isteme, aç ık lama yapma, katılm a, özür dilerne ve başkalarını 

ikna etme davranışl arı sergi lemekted irler. Kendi duygul arın ı an lamakta, ifade etmekte, 

başkalarının duygu l arını anlamaya çalı şmakta, korku lada ve öfkelerle başa ç ıkabilmekte, 

başkal arına yakınlık gösterip kendini ödüllendirebilmekted irler (Bacanlı , 1999; 

Şeker,2 000) . 

Egan (1994) da, k i ş il eraras ı il i şk il er in yanında psiko lojik sağl ı k l a il gili alanlarda eğ itim 

gören ya da ça lı şan ki şi l er in sahip olmas ı gereken il etiş im beceril eri üzerinde durmaktadır. 

Bu kişilerin ilk sorumlulukl arın ın yardım etme sürecinde etkili olmalarını sağ layacak olan 

etkili dinleme, empati il e ili şk i kurma, sayg ı , somutluk ve içtenlik gibi beceril eri kazanmak 

olduğunu belirtmektedir. Böylece profesyonel ilişkilerin de temel il etişim becerilerine 

dayalı olduğuna dikkat çekmektedir. Ona göre davranı ş ı değ i ştirme, sürdürme ve öğrenme 

ilkeleri daha sonra ge lmektedir. 

Sonuç olarak; kişi l eraras ı il e ti ş im , öncelikli olarak bireyin psikoloj ik olarak sağ lı klı 

yaşamas ı ı ç ın gereklidir. Sağlıklı bir yaşama kavuşmak için de kişi l erin il etişim 

becerilerine sahip o lma l arı oldukça önemlidir. Çünkü i l e tiş i m beceril eri olaylara farklı 

aç ıl arda n bakabi lme esnek li ğ i gerektirmektedir. K i ş il e rin , karş ı karş ı ya kaldı ğ ı olayla ilgili 

o l as ı bak ı ş aç ıl arın ı araşt ı rınay ı içermektedir. Bu beceri yi kazanmış birisi, kendine 

yöne lti len bir u yarı , e l eştiri ya da şikayet karş ı s ında , tek aç ı yerine, çok aç ı dan an lam 

verme yeteneğine sahip olabi lmektedir. Benlik sayg ı s ı yüksek olan kişinin genell ikle 

iletişim beceri lerinin yüksek olduğu gözlenmektedir (Cüce loğlu , I 995). Çünkü yüksek 

benlik sayg ı s ı , bireyin duygularının gerçekçi olarak a l g ıl amas ında, değerlend i rmesinde , 

davranışının sorumluluğunu kabul etmesinde ve an l am lı iii şki l ere girmes inele etkili 

olmaktadır (Yüksel (Şahin) , 1997). 
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2.1.1.4. İletişim Becerileri İle İlgili Kurarnlar 

A lanyazında kuramlar, il et i şim süreci, iletişim becerileri ve il et i şim becerilerini etki leyen 

anne-baba tutumu gibi etkenleri aç ıkl amaya yönelik çeş itli görüş l er ileri sürmüş l erdir. 

Transaksiyone l Analiz Kuramı, Psikanalitik Kuramda Freud, Adler ve Su lli van'ın görüş l eri 

çerçevesi nde iletişim becerilerine ilişkin açıklama l ar kısaca aşağıda sunulmu ştur. 

Bunlardan Transaksiyonel Analiz (TA) kuramı, bir iletişimde , tarafların gönderdikleri 

uyarıcıları ve buna karşılık verilen tepkilerin hangi ego durumundan (kişiliğin hangi 

yönünden) hangi ego durumuna yönelik olduğuyla ilgilenmekte ve il et işimi , iki kişinin ego 

durumları arasında oluşan işlemler (transaksiyonlar) ile açıklamaktadır. Bu görüşe göre; 

iletişim kurmak bir gereksinimden kaynaklandığına göre, gereksinim kişiliğin hangi 

yö nüyle ilgili yse; bireyde, o ego durumundan uyarıcıyı gönderme ya da tepki verme 

eği limi görü lmektedir. İl etişimde bulunan tarafların karşılıklı olarak gereksinim ler i 

karşılanmıyorsa , il et i şimde aksaklıkl ar ve çat ı şma l ar olacak ve olasılıkla kişisel 

sürtü şme l er ortaya çıkmaktad ır. Bunlar açıkça sözel olarak ifade edilebileceği gib i, sözel 

olmayan mesajlarta da (bakış , jest ve mimikler, ses tonu gib i) ifade edi lebilmektedirler. 

Ortaya çıkacak olan çatışma l ardan kaçınmak ya da çözmek için önemli olan, kişilerin 

iletişim sürecinde oluşan etki l eşimi tanıyabilmesi ve bunu değiştirebilme becerilerine sah ip 

olmasıd ır (Çam, 1 997). 

İl etişim becerileri ile ilgili olarak, Freud ve Adler'in görüşleri de önemlidir. Freud, 

çocuğun gelişimini ve sorunlarını, onun biyolojik örüntüleriyle ai lenin çocuğun karşısına 

çıkardığ ı gerçeklerin bir çatışması ve cinsel gelişim süresince çocuğun annesine (ya da 

babasına) karşı bir tutku ge li ştirmesiy l e açıklamıştır. Buna karşılık Ad ler, anne-baban ın 

tutumlarına, ai lenin sosyo-ekonomik durumuna, cinsiyeteve kardeşler arasındaki ilişkilerin 

(doğum sırasına bağlı olarak) niteliğine önem vermiştir. Bu anlamda çocuğun ilerleyen 

yaşlarda ve yaşam boyunca kuracağı iletişimierin niteliğinde bu üçdeğişkenin (anne-baba 

tutumuna, cinsiyete ve doğum sırasına) çok önemli olduğu görü lmektedir. Adler'e göre, 

ailenin sosyo-ekonomik durumu ve içinde bulunduğu kültürün cinselliğL algılayış biçimi 
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çocuk üzerinde önemli izler bırakmaktadır. Ayrıca ilerleyen yaşlardaki il etişimlerinde de 

bu doğrultuda davranmasına neden olmaktadır. Adler'e göre "doğum sırası çocuğun kişilik 

gelişimi ve il e ti ş im tarzı konusunda çok etkili bir etmendir." Buna göre "en büyük çocuk 

tac ını yitirmiş bir kraldır". İkinci çocuk kendisinden daha güçlü ve yetenekli büyük kard eş 

ile kendisinden sonra ge len kardeşin yarattığı ikili sorunlarla baş etmek zorunda kalan 

çocuktur. Bu durumda ikinci çocuk di ğer kardeş l er kadar yetenek li olmadı ğ ı inan c ını 

ge li ş tirebilir . Bu da onu etkili il e ti ş imi e re girme konusunda çekimser yapabilmektedir. En 

kli çük çocuk ise ben-merkezc i tutumlar içine girerek kendi sinden büyük kardeş l e rin varlı ğ ı 

yüzünden sürekli bir yeters izli k duygusu içinde o ldu ğundan il eti ş iml erini bu doğrultud a 

kurmak durumunda kalmaktadır. Yalnı z baş ına yeti şen tek çocuk ise toplumsal 

davranışların ge li şmes i için gerekli alı ş-veri ş ortamından yoksun olduğundan yeni ve etkili 

ileti ş imle ri oluşturmada zorlanabilmektedir (Geçtan, 198 1). 

Sullivan, insan ilişkil e r i nin en önemli ve en can alıcı noktası olarak ileti şim üzerinde 

odaklanmakta, il e ti ş im söziLi ya da sözsi.iz olabileceğ ini belirtmektedir. Davranışların 

ili şkil erden kaynaklandığ ını dü şündüğü için bir in sanın davranı ş larının çevres inde ayrı ve 

tek baş ına ele a lınıp yoruml anmas ının yanlı ş olacağını savunmakta, davranı ş ka lıpl arının 

kökeninde anne-çocuk ili şk i s ind ek i genel kayg ı bulunduğunu belirtmektedi r. Ona gö re 

ye ni doğan bebeğ in anne dol aş ımınd an kopmas ı , döl yatağ ından ayrılmas ı , kayg ı ve korku 

yaratmaktadır. Bebek ilk kayg ı s ını ağ l ayarak belirtmekte, annes inin ko ll arında güven 

kazanmakta ve kayg ı ve korkudan ku rt ulmaktadır. Bebeğin , içgüdü ve dürtlileriyle ge len 

temel gereksinimlerine karş ı annes i evet der ve onayiarsa haz, hay ı r der ve karş ı ç ıka rsa 

elem duymaktadı r. Böylece anne-bebek il e ti ş im i evet ve hay ı ra dayanan hazla elem 

aras ında gidip gelmektedi r. Tüm davranı ş l ar bu gel-git arasında öğrenilip ve 

benimsenmektedir. Kiş ilik de, insan çevres iyle etkileşim halindeyken ortaya çıkmaktadı r. 

A l g ıl ama, hatırl am a, düşünme, dü ş kurma ve tüm ruhsal süreçler Sullivan'a göre insan 

ili şkil eri ni içermekte, rüyalar ise kişi l eraras ı ili şki l eri yans ıtmaktadır (Geçtan, I 98 I ; 

Köknel, I 987 ; Yan bastı , I 990) . 



25 

Sonuç olarak, il et işim becerilerine ili şk in kuranılar farklı görü ş l eri il e birbirini 

tamam l amaktad ı r. Bu aç ıklamalar çerçevesinde, iletişim süreci ve il etişim becerilerinin 

ol uşumu ve gelişiminde ailenin yapısı ve anne-baba tutumunun önemi ortaya 

konu lmaktadır. 

2.1.1.5. İletişim Becerilerinin Ailede Gelişimi 

Aile, evlilik ve kan bağına, karı koca, anne-baba, çocuk ve kardeş l er gibi ili şk il ere daya lı 

olan, en küçük toplum birimi, bir il etiş im grubu örneğidir. Ai le içinde bu lund uğu toplumun 

özelliklerini taşımakta, yet i şen kuşakl ara bu özellikleri aktarmakta ve böylece toplumun 

s ü rek lili ğ ini sağlamaktad ı r (Köknel, 1 987). 

Fenson'a (1994) göre, "a il e kuruımı çocuğun sağ lıklı bir birey olabilmesi için duygusal 

ge reksinimierin karş ıl and ı ğ ı , güvenebileceğ i ve kendine destek olunabileceğ i yerd ir. ·· 

Dünyaya yen i gelen bebeğin yaşanıının ilk ay l arı ndan baş l ayarak anne-babanın s ı cak lı ğ ı, 

ses tonu ve sevgisinin bebeğe ve rilen süt kadar gerekli olduğu bilimsel olarak 

doğrul annııştır. Bu duygusal bağın çeşi tli neden lerle kurulamanıas ı bebeğin yeti ş kin 

yaşanıında pek çok il et i ş im sorunlarının ortaya ç ıkmasına neden olmaktad ır. Fenson 

( 1994), çocuk için yaşanısal önemde olan duygusal bağın kurulamamas ının ön ündeki bu 

enge ll erin ail enin sosyo-ekonomik durumu, çocuğun c in se ll iğine bakı ş aç ı s ı ve her çoc uğa 

fark lı yak l aş ıml ar gösterilmesi o ld u ğunu beli rtmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyin 

d ü şüklü ğü , ci nsiyet ayrınıcı lı ğ ı ve doğum s ı ras ın a göre çocuğa fark lı yak l aş ı m l ar serg il eme 

durumunda çocuk il eriki yaşam ına doğru apatik, huzursuz, ko lay il etişime geçemeyen , 

sa l d ırgan , uzun süreli arkadaşl ı k kuramayan bir süreç izlemeye baş l amaktadır. 

Si nıpson ( 1987) da anne-babal arın benlik saygıs ı düzeyinin, onların çocuk l arıyla ilişki 

kurma şeki ll erini etkiled iğini , benlik saygısının anne-babaların içinde bulunduğu sosyo

ekonomik düzeyle yakından i l işki l i olduğunu belirtmektedir. Ayrıca ai lenin çocuklara kız 

ya da erkek olmalarına ve doğumdaki sıraya göre farklı yaklaş ıp yaklaşmaması gibi 

değ işkenierin de çocuğu etki lediğinin altını çizmektedir (Akt.Görür,200 1 )t 

Anne u rı-·,.,.. 
i 
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Cooper (1982) da, pek çok ailenin olumsuz sosyo-ekonomik koşullarından dolayı aile 

içinde gergin bir ortamın yaratıldığını vurgulamaktadır. Bu gergin ortam, bireyin rahat, 

sakin, etkili, yaratıcı ve atılgan olmamasına zemin hazırlamaktad ır. Böylece çocuğun 

yaşam boyunca bu ortama göre bir kişi lik tarzı edindiğin i , dolayısıyla çocuğun yetişkin 

yaşamda kullanacağı il et işim becerilerinin de bu doğrultuda olduğunu belirtmektedir (Akt. 

Görür,200 1 ). Gardner ( 1 986) da, hemen tüm yaş düzeylerinde kız ve erkek çocukların 

aras ındaki fark lı cinsiyet rollerine sahip olmal arının onların çevresiyle iletişimini ve okul 

davranışlarını etk il ed i ğini açıklamaktadır (Akt.Görür,2001). 

Dökmen (2002), iletişim becerileri konusunda aile içinde olması gereken eğitimin önemi 

üzerinde durarak, etkili iletişim kuramamanın bir kısmının özellikle aile içinde iletişim 

kurmadaki bilgi eksikliğinden kaynaklandığını ifade etmektedir. İnsanların birbirlerine 

nasıl geribildirim vermeleri gerektiği konusunda eğitilmeleri ile çatışmaları, 

il etişimsizlikleri azaltabileceğini belirtmektedir. 

Cüceloğlu ( 1997) da bireyin çocukluk döneminde ailesinin kendisine gösterdiği il et işim 

biçiminin önemini vurgulamaktadır. Ona göre, kendi başına i ş yapma olanağı tanınmamış 

ya da bir u ğraş ı içine g irdi ğ inde hatası yüzünevuru lan bir çocukluk dönemi geç iren birey, 

bu tür bir etk il eş im son ucunda; her yeni iş başında büyük kaygı duymakta ve çoğu kere 

g iri şimde bulunmak yerine, bu kaygının etkisiyle işten kaçmaktadır. Yapt ı ğı her iş sürekli 

e l eştiri imi ş ve aşağılanmış olduğu için başladığı işi bitirmek bile istememektedir. 

Kendis inin beceriksiz olduğuna ve başaracağına değil, başarısız olacağına inanmıştır. 

Benlik saygıları düşük olan bireyler, yaşam boyunca kendilerinin sürekli az risk taşıyan 

alışage imi ş durumlarda tutmaktadırlar. Sessiz, kendi ezikliklerini kabullenmiş, herkese 

gü ler yüz göstermek ve herkesle uyum içinde olmak uğruna kendi ben li k değerlerini 

ge li ştiremem i ş kişiler , kendilerinin kim olduklarını , temel yaşam ilke ve eleğerlerinin ne 

olduğunu bilememektedirler. 

Özetle, bireyin kendi iç dünyasında ve kişilerarası ili şki l erinde başarılı olabilmesi, bu 

konuda bilgi ve beceriterin aile içinde öğrenilmesi-öğretilmesi ile olanaklı görünmektedir. 
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Bu yüzden aile, çocuk için yaşamsal öneme sahiptir (Leutz, 1987'dan aktaran Görür,200 1 ). 

Bireyin çocukluk ve ergenlik döneminde ai lesi ve arkadaşları gibi yakın çevresi ile 

kurduğu iletişim şekli, onların bireye karşı gösterm iş olduğu tutumlar ve bireyin kendisine 

gösteri len bu tutumları algılama şekli bireyin benlik saygısını olumlu ya da olumsuz yönde 

etki lemektedir. Ergenlik döneminde ge lişen benlik sayg ı sı bireyin yetişkin lik dönemindeki 

iletişim becerilerini de değiştirebilmektedir. 

2.1.1.6. İletişim Becerileri ve Benlik Saygısı Arasındaki ilişki 

Kişi li ğin temel özelliklerini oluşturan "benlik" iletişimin odak noktası olarak kabul 

edi lmekte, insanın kendi iç dünyasıyla ve başkalarıyla kurduğu iletişimin ürünü ve 

yarat ı c ı s ı olarak düşünülebilmektedir. Bir anlamda iletişim "ben"in başkalarına 

anlatılmasıdır (Köknel, 1987). 

Oı1aöğretim düzeyindeki ergenlik sonrası dönemdeki genç lerde doyurucu ve etki li 

kişilerarası ilişki kurma becerilerinin kazanılması, bu beceriterin özellikle kimlik ve kişilik 

ge li şimine olumlu katkıları nedeniyle çok önemlidir (Archer ve Kogan,l973'dan aktaran 

Korkut, 1996a) . Abacı (ı 995) tarafından yapı l an bir çalışmada da iletişim becerileri arttıkça 

bireylerin kendini gerçekl eştirme düzeylerinde artış olduğu bulunmuştur. İletişimin 

bireylerin kendini gerçek l eştirme düzeyinin artmasında da önemli bir unsur olduğu 

görü lmektedir (Akt.Korkut, ı 996b). 

Sağ lıklı kişilerarası ilişki l erin kurulamaması ise kişilerde an laşılmam ı ş lık ve yalnız lı k 

duygularına, hatta daha derin duygusal sorunlara yol açabi lmektedir (Korkut, ı 996a). 

Kişileraras ı ilişkilerde sosyal destek alabilmek kişilerin kendilerini daha ıyı 

hissetmelerinde oldukça önemli yer tutmaktadır. Sosyal destekkavramı hem fiziksel hem 

de psikolojik sağlık üzerindeki etkisi nedeniyle kapsamlı bir kavram olarak ele 

alınmaktad ır . Sosyal destek, sosyal-duygusal, araçsal, bilgisel ve değer verme biçiminde 

olabilmektedir. Sosyal-duygusal destek, sevgi, şefkat, güven, empati, ilgilenme, değer 

verme ve tekrar destek vermeyi içermekte ve kişideki kendini kabul etme, değerli hissetme 



--- . --------·-------------- - --- ·-----·-- --- -------------

28 

ve başkalarınca ilgilenildi ğ i duygusunu pekiştirmektedir (Pratt, 1991 'den aktaran 

Kork ut, I 996b) . Sosyal destek alarak ilişkileri sürdürme kişilerarası çatışma· ve gerilimleri 

azaltabilmeye yaramakta, böylece kişilerarası ilişkilerin daha da sağlıklı olmasına katkıda 

bulunmaktadır (William ve House, 1991 'den aktaran Korkut, 1996b ). Sosyal desteği n 

sosyal-duygusal biçimde alınmasının , bireylerin sıkıntıların ı birileriyle konuşabilmel e ri , 

anlaşılabildiklerini ve destek alabi ldiklerini hissetmeleri ile ilgili olduğu düşünülmektedir 

(Korkut, 1996b ). 

2.1.2. İletişim Becerilerine İlişkin Araştırmalar 

Son yıl larda yurt içinde kişilerarası il etişimi inceleyen yayınların çoğalması konuya verilen 

önemi yansıtmaktadır. Bu yay ınlar iletişimin pazarlamada, aile içinde, ikili duygusal 

ilişkilerde, kişiliğin yapısını açıklamada, yardım etme (danışmanlık) ilişkisinele ve 

eğitimde öğretme-öğrenme ili şk isinde nasıl etkili bir biçimde kullanılabileceğine açıklık 

get irmektedir (Çam, 1997). 

Yurt içinde iletişim becerileri ile il gi li olarak ilk çalı şmalar beden dili konusunda 

yap ılmı şt ır. Mümtaz Turhan, Doğan Cüce loğlu ve Ayhan Lecompte duygusal yüz ifadeleri 

üzerinde çalışmalar yapm ı ş lardır. Bu çalışmaların hepsi.nde duygusal ifadelerin 

aktarı lmasında kültürler arasında ortak yüz ifadelerinin varlığı saptanm ı şt ır (Baltaş ve 

Baltaş, 1992). Dökmen (1986) tarafından yap ıl an araştırmada da yüz ifadelerini teşhi s etme 

becerilerini ge li ştirmek amacıyla yap ılmı şt ır. 

İletişim beceril eri konusunda yapılan araşt ırmalar; araşt ırmanın örneklemini o lu şturmas ı 

nedeni yle " il etişim becerileri konusunda ergen lerle yapılan araşt ırmalar'', araştırmanın 

bağımsız değişkeni olması nedeniyle " il etişim becerileri ile benlik sayg ı sı ararsındaki 

ili şkiyi inceleyen araştırmalar" ve " il etişim becerileri eğitim programı uygulayan 

araştırmalar" olmak üzere üç ana başlık altında sunulmuştur. 
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2.1.2.1. İletişim Becerileri Konusunda Ergenlerle Yapılan A~aştırmalar 

Korkut ( 1996b )' un lise öğren c il e ri ne ve Korkut (1999)' un üniversite öğrenc il e rine yö ne! ik 

ol arak yaptı ğ ı a raştırm a l a rd a öğrenc il er in il e ti ş im beceril erini değe rl endirme l er i çeş itli 

değ i şkenl e r aç ı s ınd an ele a lı n mı ş tır. Her iki araştırm a bul g ul arında da; kız l a rın il et i ş im 

beceril erini erkekl ere göre daha iyi olarak al g ıl adıkl a rı görülmektedir. Korkut ( 1996)" un 

araştırmas ında; li sen in süper eğitim veren k ı sm ında okuyanl arın , yaş l arı daha büyük 

ol anların ve il e ti ş im beceril eri grup çalı şmalarına katılm aya istekli ol anl arın il e ti ş im 

becerileri ni daha olumlu a lg ıl adıkl arı görülmektedir. Annelerinin eğ itim i ve mesleği ile 

babanın eğitimi ve mes leğ i , sorunlarını konuştuğu ki ş il erin kiml er olduğu li se 

öğrenc il erinin il eti şim becerilerini a lgılamalarında fark yaratmamaktadı r. Ayrı ca li se 

öğrenc il erinin , s ıkıntı larını en fazla anlayan ki ş il erin anne-babaları olduğu , s orunl a rı 

olduğunda en fazla sosyal-duygusal destek aldıkları ki ş il erin sadece ann e-babal arı d eği l 

hem anne-babaları ve hem de arkad aşları oldu ğund a il eti ş im bece ı· il e rini 

değe rl e ndi rm e l e rinin daha olumlu olduğu görülmektedir. Korkut ( 1999)' un araştırm as ı n d a 

ise, Eğitim Fakültes ine bağ lı dört bölümde okuyan öğren c il e rin bölüml eri ve kaç ın c ı s ını fta 

okuduk ları , en rahat ili ş ki de bulund u k l arı k i ş il erel e n olu şan gruplar, yaşadı k l a rı ps ikomatik 

s ıkıntıiann a göre yapıl an gruplanıad a oluşan gruplar il e ti ş im beceril erini a l g ıl am aci a 

anlamlı düzeyele fark yaratm amı ştı r. insanlarl a ya da yalnı z kalın ay ı terc ih etmeye gö re 

yapıl an gruplar aras ında ise sadece insanlarl a olmay ı ve yalnız olmay ı daha faz la terc ih 

eden iki grup aras ınd a fark bulunmuştu r. Öğrenc il e rin yaşadı k l arı p s i kosonıati k 

s ıkıntıi anna göre yapıl an gruplamada gruplar aras ında anl amlı bir fark bulunmamı ştı r. 

Görür (2001) ta rafından lise öğrenc il e rine yönelik olarak yapılan araştırınad a bulgular; 

öğrenc il e rin il e t iş im beceril erini değerl endi rme l erinde cinsiyet, s ını f düzeyi, SED ve 

doğum s ı ras ın a göre an l am lı bi r fark lıl ık o l d u ğ unu göstermektedir. Sonu çlar, Kork ut 

( 1996)'un yaptı ğ ı a raşt ırm a bul gul arını desteklemektedi r. Şöy l e ki , kızların il e ti şim 

beceril erini değerl endirm e l e rinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu göstermi ştir. Li se 

son s ınıf öğrenc il er i , diğe rl erine göre il etişim becerilerini . daha olumlu 
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değerlendirmektedir. Doğum s ırası d eğ i şkenine göre öğrencilerin il et i şim becerilerini 

değerlendirmelerinde il k çocukta farklılaşma olduğu göz lenm i şt i r. Yüksek SED'tek i 

öğrenc ilerin iletişim becerilerini daha olumlu değerl endirdik l eri görülmüştür. 

İlasl an (2001) tarafından yap ılan araştırmada elde edilen bulgular diğer araşt ı rma 

(Korkut, 1996b ve Görür,200 1) bulgularından farklılaşmaktad ı r. Öğrenci !erin i J eti ş i m 

beceri düzeylerinin ; s ınıf, bölüm, baba eğitim durumu, baba mesleğ i , ailenin aylık geliri ve 

cinsiyet değişkenlerine göre farklıl aşmamas ına rağmen , anne mes l eğ ine göre, erneidi 

o l an l a rın , anne eğ itim durumuna göre; okuma yazma bilmeyenierin il e ti şi m becerileri 

düzeylerinin yüksek olduğu tespit ed ilmiştir. 

Y uı1 d ı ş ınd a ergenler üzerinde yap ıl an araşt ı rma larda da yurt içinde yap ıl an araştırmal ara 

benzer bul gular elde edilmiştir. Çoğu araştırma l arda, kızların özellikle sözel il etişim 

becerilerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğu bulgusu oı1aya ç ıkarken , erkeklerin 

kızlara göre sözel olmayan iletişim becerilerini daha çok kullandıkları bu lgusu da 

bulunmuştur. Doğum s ı ras ı d eğişke ni göz önüne alınarak yapılan baz ı araşt ı rmal arda; ilk 

doğan çocuk l arın il eti şim becerileri daha yüksek bulunurken, tek ve son çocukların da 

yüksek il eti ş im becerilerine sahip bulunduğu araşt ırm a l a r da dikkati çekmekted ir. Sosyo

ekonomik dü zey değişkeni göz önünde bulundurularak yap ıl an baz ı araştırmalarda; yüksek 

sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrenc il er in il et i şi m beceri lerinin daha yüksek o l d u ğu 

bulgusu ortaya ç ıkm as ı na karş ılık , orta sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrenc il eri n yüksek 

i l et i ş im beceril erine sah ip o ldu ğu bul gusu da ortaya ç ı km ı ştır. Yaş değ i şke ni göz ön ün de 

bulundurularak yapı l an baz ı araşt ı rmalarda ; yaş l arı büyük öğrencil erin il et i ş im 

beceril erinin de yüksek o lduğu bul gusu elde ed ilmiştir (Fenson,1994; Göri.ir ,2001). 

Ergenlik dönemi yaşayan gençlerde yapılan bazı araştırmalarda da anne-baba ve ergen 

ilişkileri ince lenmektedir. Eryüksel (1996) tarafından anne-baba ve ergen arasındaki 

ilişkileri Davranışsa l-A ile Sistemleri modeli doğru ltusunda çok-yön!U bir şekilde 

değerlend i rmek amacıyla yap ıl an ça lışmada, anne-baba ve ergen arasındaki ilişkilerde 

ergen in cins iyet inin etkis i olduğu görülmüştür. Normal örneklemdeki anne-k ız aras ında 

- - --- ---- - -- - - - - - -------------
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daha yakın ve sıcak, anne-oğul arasında ise babanın araya girmesini gerektiren daha 

çatışmalı bir ilişki biçimi olduğunu gösteren bulgular elde edilmiştir. Araştırmada 

psikiyatrik örneklemdeki ergenlerin nonnal ergenlere göre, anne-baba ilişkilerinde daha 

fazla çatışma, problem çözme ve il etişim beceril eri yetersizlikleri ifade ettikleri 

görülmüştür. Anne-baba eğitim düzeyinin önemli bir değişken olduğu anlaşılmıştır. 

K ı z ve erkek ergenlerin yaşad ı ğ ı cinsel deneyimler ve deneyimlerin benlik sayg ıianna 

etkilerini araştıran yurt dışında yapılmış araştırmalara da rastlanmaktadır. Anderson ve 

Reis (I 997)'nin yaptığı araştırmada kız ve erkek ergenler için cinsel deneyimlerin kısa 

veya uzun dönemli olumsuz sonuç l arı belirtilmektedir. Cinsel deneyimleri yaşad ığ ını 

söyleyen erkekler cinsel konularda iletişimde zorluk çektiklerini ve okulda, sosyal 

yaşamda davranışsal bozukluklar yaşadıklarını belirtmektedi rler. Kızlar için geçmişte 

istemedikl eri bir şeye zorlanmış olmaları ve partnerleriyle cinsel konularda rahatça iletişim 

kurabildiklerine dair iddiaları arasında bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Bu deneyimler 

kişinin benlik saygısını etkileyebilmekte, kişise l ilişkiler hakkında güvensizlikler 

yaratabilmekte, cinsel baskının çok şiddetli çeşitlerine maruz kalan kişiler, ki ş ileraras ı 

ilişkilerinde çok ciddi sorunlar yaşayabilmekte ve çocuğun geçmişine ili şkin HIV/AIDS 

gibi sağlık problemleri riski taşıyabilmekted ir. 

Sherman ve Bassett (1999) tarafından yap ılan araştırmada, Zimbabwe'daki gençlerin cinse l 

davranışlarını ve HIV virüsü riskini nasıl algıladıkları araştırılmaktadır. Bu araştırma 

gençlerin ci nsel açıdan aktif olduklarını ve güven li bir şekilde seks hakkında sorular 

sorabilecekleri, düşüncelerini ifade edebi lecekleri, doğru iletişim becerileri 

öğrenebilecekleri formlardan yararlanmaları gerekti ğ ini göstermektedir. 

Son uç olarak, alanyazında il e ti ş im becerileri konusunda farklı örneklem gruplarında bir 

çok araştırma yapılmıştır. Ergenler üzerinde yapı lan araştırm alarda da, ergen lerin ilet i şim 

becerilerini değe rl endirme l er i çeşitli değişkenler açısından ele alınmıştır. Bunlardan 

cinsiyet (Görür,200 ı ; İlaslan,200 I; Korkut, I996b; Korkut, I999); yaş (Fenson, I994; 

Korkut, I996b; Korkut, ı 999); sınıf düzeyi (Görür,200 1; İlaslan,200 I); hangi bölüm ve 
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. . 
kaçıncı sınıfta okudukları (Korkut, 1999); sosyo-ekononil k düzey (Fenson, 1994; 

Görür,200 I; İlas l an ,200 1 ); doğum s ıras ı (Fenson, 1994; Görür,200 1 ); kardeş say ı s ı 

(Korkut, 1996b ); okuduğu program türü (Korkut, 1996b; İlaslan,200 1 ); annenin eğitim 

düzeyi (Korkut, 1996b; İlas l an,200 1); baban ın eğitim düzeyi (Korkut, 1996b; İl as l an , 2 00 I) ; 

annenın mesleği (Korkut, 1996b; İlaslan,200 1 ); babanın mesleği (Korkut, ı 996b; 

İl aslan ,2 00 ı) ; s ıkıntıl arın ı an latabildikleri kişiler, s ıkınt ıl arın ı an layan kiş il er , destekleyen 

kişiler (Ko rkut, l 996b) ; il et i ş im grubu yap ılm as ı halinde katılmay ı isteyip istememe 

(Korkut, ı 996b); insanlarla ya da ya lnı z o lmay ı mı yeğ l ed i k l er i (Korkut, 1 999); psikomatik 

sorunlar yaşay ıp yaşamadıkları (Korkut, 1999) değişkenlerinin il etişim becerileri il e ilişki s i 

olduğu gösterilmiştir. Ayrıca anne-baba-ergen ilişkileri (Eryüksel, 1996); ergenlerin cinse l 

deneyimleri (Anderson ve Reis., 1997; Sherman ve Bassett., 1999) de ergenler üzerinde 

yap ıl an di ğer araştırma l ardır. 

2.1.2.2. İletişim Becerileri ve Benlik Saygısı Arasındaki ilişkiyi inceleyen 

Araştırmalar 

Akande ve ark . ( 1995 ) tarafından yap ılan araştırmada , çocukl arı n ge li şt irilmi ş il etişim 

beceril eri il e art ırıl an benlik sayg ı s ı aras ın daki ili şk in in ince l endiğ i görülmekted ir. 

Araştırmada, 2*2 eş its izlik kontrol grup modeli kullanılarak , 4. ve 5. derecedeki \'eya 

standart öğrenci l erd en benlik sayg ısı ve il etişim beceril eri ile ilgili bilgil er toplanmışt ı r. 

2 oku l deney grubunu o lu ştururken , 3 okul kontro l grubunu oluşturmuştur. Ortalama ve 

standart sapma işlem l er i sonuçları , çocukl arın iletişim becerileri ve benlik sayg ı sı 

arasında i li şk i yi ispat etmiştir. Bu bulgular önceki araşt ırmaları destekler niteli kted ir. 

Öğrenci l er in benlik saygılarında programın olumlu etkisi görülmüştür. 

Büyükşahin (200 I) tarafından yap ılan araştırmada, ailesinin yanında yaşayan ve 

yaşamayan kız ve erkek ün iversi te öğrenci l erinden yakın i li şki kuran ve kurmayanlar, 

bağlanma st illeri, yalnızlık , benlik sayg ı s ı , stres belirtileri ve stres le başa ç ı kma tarzları 
·' 

açısından karşılaştırılmıştır . Yakın ilişki si olan ve olmayan ünivers ite öğrencilerinin benlik 

sayg ısı ve stres belirtis i göstermeleri yönünde de fark bulunmuştur. Romantik beraber li ğ i 
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olmayan öğrencilerin , duygusal yalnızlığı daha fazla hissettikleri bulunmuştur. Romantik 

ilişkil ere güven li ve güvensiz bağl anmanın benlik sayg ı s ı , stres düzeyi ve stres le başa 

çıkma tarzları üzerinde yardımcı olduğu bulunmuştur. Güven li bağ lı bireylerin güvensiz 

bağlı bireylere kıyas la yüksek benlik saygıs ına sahip oldukları, daha düşük stres belirti si 

gösterdikleri ve daha yapıc ı stresle başa çıkma tarzlarını tercih ettikleri bulunmuştur. 

Macclenaghan (1976) da, TA'ya dayalı grup çalı şmas ına katılmanın benlik sayg ısı , il e ti şim 

biçimleri ve kişilerarası ilişkiler üzerindeki etkilerini ince l emişti r. Eğitim programında; TA 

teorisi, alıştırmalar , grup tartışma l arı ve ye ni davranı ş l ar hakkında kentrat yapmaya ye r 

veri lmi ştir . Hazırl anan eğ itim programının, benlik sayg ısını , iletişim biçimlerini ve 

kişi l e rarası ili şk il e ri etkil emedi ğ i görülmüştür. Ancak, kull anılan ölçme araçlarında sadece 

Kişise l Yönelim Envanteri' nin bir boyutunda deney grubu lehine anlamlı bir farklılık 

görü lmüştür (Akt.Çam, 1997). 

Sonuç olarak, a lanyazında iletişim becerileri ve benlik sayg ı sı arasındaki ilişkiyi inceleyen 

araşt ırmaların çok sın ırlı say ıda olduğu dikkati çekmektedir. 

2.1.2.3. İletişim Becerileri Eğitimi Programı Uygulayan Araştırmalar 

Grupla psikolojik d anı şma ve eğ itim grupları duygusal yönden ge reksi nimi olan daha fazla 

say ıd a ki öğrenciye etkili dan ı şmanlık sağlamakta ve bireyse l psikolojik danı ş malara oran la 

daha kısa sürede daha fazla say ı da ki ş iye yard ım hizmeti sunmaktadır . Özellikle il e ti ş im 

becerileri gibi aynı ya da benzer noktalarda birl eşen öğrencilerin bi r araya ge lerek 

o luşturulan gruplar oldukça etkin ve başarılıdır. Phi lips ve Philips (1992), öğrenci l ere , 

il etişim becerilerini ge li ştirmede, alkol alışkanlı ğının , öğrenme yetersizliklerinin ve 

gelişiml er i ile ilgili endi şe l erinin üstes inden gelme konusunda yardımcı olacak başarı lı bir 

okul grupla psikolojik danışma hizmeti ge li ştirmişt i r (Akt. Zink ve ark.,2000). Sosyal ve 

akademik uyumsuzluk gösteren öğrencilerle yapılan çalışmada Shechtman (1993), kısa 

süreli grupla psikolojik danışma hizmeti başarı durumlarında ve kişilerarası ilişkilerde 

önem li gelişmelerle sonuçlandığını göstermektedir (Akt.Zink ve ark.,2000~. 
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Alanyazın ince l endiğinde farklı örneklem gruplarına İletişim Becerileri Eğitim Program l arı 

uygulandığı dikkati çekmektedir. Lise öğrencilerine yönelik olarak uygulanan iletişim 

becerilerine ilişkin eğit im programları arasında Korkut (1996a) ' un uyguladı ğ ı programda, 

sözsi.iz mesajlar, kendini tanıma, il etişim engelleri, duyguları tanıma, dinleme ve etk in 

tepki verme beceri leri bilgi verme ve yaşantıya dayalı olarak öğretilmiştir. Uygulanan 

eğitim programının li se öğrencilerinin iletişim beceri lerin i değerlendirmelerine olum lu 

etkisi olduğu saptan mıştır. 

Vatansever (2002) tarafından yap ılan araştırmada, özel okullardaki ve devlet okullarındaki 

lise 1 ve 3. sın ıf öğrencilerinin atılgan lık , empatik beceri ve çatışma eği limi düzeylerinde 3 

yı llık eğitim boyunca bir farklılaşma olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, 

hem özel hem de devlet okulunda öğrenim görme ve hem de sınıf düzeyi açısından 

atılgan lık , empatik beceri ve çat ı şma eği li mi düzeylerinde farkl ıl aşma olduğu görülmüştür. 

Rutherford ve ark. ( 1998) tarafından yapılan araştırmada; ayk ırı veya kargaşa ya yol açan 

davran ı şlar serg ileyen pek çok öğrenci dinleme, sosyal söz l eşmelere başlama, soru sorma 

ve sorulara cevap verıııe veya diğerlerini kırmadan düşünce l erini ifade etme gibi uygun 

il et i şim beceri lerini öğrenme fırsatına sahip olmadığı belirtilmektedir. Araşt ı rmacılara 

göre, bu beceril er io eksik li ği yüzünden, bu bireyler sosyal iletişim gerektiren durumlarda 

başarısızlığa uğramaktadırlar. Bu amaç la, suç lu genç li ğin sosyal becerilerini , bağımsız 

hareket edebi lme öze lliklerini arttırmak ve toplumda sosyal açıdan kendilerini kabul 

ettirebi lmelerini sağ l amak için sosyal becerilerin öğretilmesini içeren eğitim programları 

uygu lanmı ştır. Uygulanan programın gençlerin akademik başarılar geliştirme l erind e, 

akranlarıyla olumlu etkileşimi arttırmada ve sosyal duygularını ve davranışlarını harekete 

geçi nnede etkili o l duğu görülmüştür. Programın bir yararı da öğrencilerin kendilerinin ya 

da akranların ın yaşad ı ğ ı yaygın sosyal problemlere aşİnalık kazanmaları ve bu 

problemlerle başa çıkınada belirli sosyal becerileri kullanmaları için çeş itli fı rsatiara sahip 

olmalarıdır. 
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Aşağıda üniversite öğrencilerine, Psikolojik Danışmanlara, PDR öğrencilerin e, 

ilköğretİrnde öğrenim gören çocuklara, Çıraklı Eğitim Merkezinde öğrenim gören 

çocuklara, enge ll i çocuklara, ş i zofrenl ere, öğretmenlere, öğretmen adaylarına gib i çok 

değişik örneklem gruplarına da İletişim Becerileri Eğitim Program l arı uygulanan 

araştırmalar yer veri lmiştir. 

Özgit (I 99 I) tarafından hazırlanan il etişim becerileri eğit imi programı s ını f öğretme nli ğ i 3. 

s ınıf öğrenci l er ine uygul anm ı şt ı r. Program ın , katılan l arın kişi l eraras ı il e ti ş im çat ı şm a l arı na 

girme eğ ilimle rini ne şeki lde etk il ed i ğ i , deneysel yaklaş ıml a ince l enmi ştir. Sonuçta, deney 

grubundaki denekierin kontro l grubundakilere göre kişil eraras ı il et i ş im çat ı şmaianna girme 

eğ ilimlerinde an lam lı bir azalma olduğu bulunmuştur . Bu azalman ın da aktif çatışma, pasif 

çat ışma, varo luş çat ışmas ı ve pasif-tümden çat ışmas ı bölümlerinde olduğu görülmüştür. 

Yükse l (Şah in) (1997) tarafından yine ünivers ite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan 

araştırmada, iletişim becerileri eğitim programının il etişim .becerileri düzeyine etkisi 

incelenmiştir. Araştırma bul guları , İletişim Becerileri Eğitim Programına katılan 

öğrencilerin il etişim beceri leri düzeylerinin bu programa katılmayan öğrencil erin beceri 

düzeylerinden yüksek olduğu ortaya koymuştu r. Ba l c ı (1996) tarafından yap ıl an 

a raşt ırmada da, PDR öğre n ci l e rin e uygulanan dan ışma beceri leri eğitiminin öğrenc il e rin 

il et i ş im beceri düzey ini önem li bir dü zeyde y ü kse ltti ğ i görülmüştür . Ortaya ç ı kan bir di ğe r 

bulgu da, d anı şma beceril eri eğ itiminin il etiş im beceril eri düzeyi düşük o l an l ar ın i letişim 

beceri düzeyi yüksek olan lara göre daha çok etkil emekte o l d u ğudur. 

Çam (2002) tarafından yapılan araştırmada, grup ortamında öğretmen aday l arının il etiş im 

beceril erini ge l iştirmeye yöne lik haz ı r l anan İl eti ş im Beceri leri Eğitimi Program ı ' nın ders 

olarak uygulanmasının son u ç l arı incelenmiştir. Sonuçta, öğrenci l e rin kendilerini ders 

ald ıktan sonra, ders almadan önceki zamana göre daha olumlu değerlendirdikleri 

bulu nmuştur. Öğrenci l er in ders i aldıktan sonra kişil e rarası il e ti ş imde sözsüz mesaj iara 

daha çok dikkat ettikleri, kendini ifade etme ve başkalarını an lama becerilerinin artt ı ğ ı , 
o 

kişil e raras ı il et i ş im çat ışmal arı nı yaşad ı k l a rında bunl arı fark ederek çözme çabasına girme 

davranışları kazandıkları, sosyal ortamın ve il et i şim kurulan kişinin öz~lliklerine uygun 



36 

iletişim kurma becerilerinin arttığı , kişileraras ı ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen kişilik 

öze lliklerinin farkındalık düzeyinde artış olduğu görülmüştür. Çam (1997) tarafından 

yapılan başka bir araştırma da, iletişim beceril erini ge liştirmeye yönelik haz ırl anan eğitim 

programının , öğ retmen adaylarının ego durumları puanları ve problem çözme becerisi 

a l g ıları üzerindeki etkilerini incelemek amac ıy l a yapılan öntest-sontest kontrol gruplu 

deneysel modelli bi r çalı şmadı r. Araştı rma sonucunda; il eti ş im beceril erini ge li ştirmeye 

yönelik eğitim programının öğretmen adaylarının E l eştiri se l Ebeveyn, Koruyucu Ebeveyn, 

Yeti şkin , Uygulu Çocuk ego durumu puanları ve problem çözme beceri si al g ı s ı üzerinde 

olumlu yönde etkisinin olduğu bulunmu ştu r. Ancak programın , Doğal Çocuk ego durumu 

p uanl arı üzerinde ise etkisinin olmadığ ı görülmüştür. 

Tarhan (2000) tarafından yapılan araştırmad a, Thomas Gordon ' u Etkili Öğretmenlik 

Eğ itimi (E.Ö.E .) temel a lı narak , öğ retmenle r için hazırlanmış bir kişil e raras ı ilişkil e r 

eğ itimi programının etkinli ğ i incelenmi ş, bu amaçla eğitim ve kıyas programları 

oluşturulmuştur. Eğitim grubundaki öğretmenl er , öğretmenin veya öğren c inin sorun 

yaşadı ğ ı durumlarda uygun il e ti ş im becerileri il e yanıt vermeyi ve il eti ş im enge ll erini 

yardım c ı mesajlardan ay ı rt etmeyi öğretmi ş l e rdir. Sonuçta başkal a rını ve kendileri kabul 

etme ve öğretmenli k ve öğretm enl e rle ilgili inançlar anl amlı olarak değ i şmi ştir. 

İl e ti ş im beceril eri konusunda uygulanan eğ itim programl arı dı ş ınd a , öğ retm enl e rin 

örneklem olarak seç ildi ğ i bir başka araştırın ad a Şeke r (2000) tarafından yapılmı ştır. 

Yap ıl an a raştırm anın sonucunda erkek öğretm eni er in kadınl a ra oranla dü şü k il e ti ş im 

beceril erine sahip o lduğ u görülmü ş, öğretmeni erin il e ti ş im becer il erinin mesleki kıde minin 

artm as ı il e orta yaş grubunda bulunma l arı ile doğru orantılı arttı ğ ı tespit edilmi şti r. S ınıf 

atmosferi il e il e ti şim beceril eri aras ındaki ili ş kinin ince l e ndi ğ i araştırmad a iki si aras ında 

anlamlı bir paralelli k olduğu görülmüştür. 

Law ve Sivyer (2003) tarafından yapıl an araştırma, okuldan uzakl aştırılan veya 

uzaklaştırma tehlikesi içinde olan, duygusal veya davranışsaL zorluklar yaşayan, dil ve 

il eti şim becerileri için terapi gören çocukların dil, özgüven ve davranış konularında öneml i 
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ilerlemeler kayeleeleceğine dair hipotezleri test etmektedir. Tedavi sonucunda çocuklar dil , 

sosyal il e ti şim beceril eri ve özgüven konularında hiç tedavi görmeyeniere oranl a önemli 

bi r il erl eme kaydetmi ş l erdi r. 

Coşkune r ( l 994), ç ı rak lı k eğ itim merkezind e devam eden i şçi çoc u k l arın il eti ş im 

beceril erini ge li ştirmey i hedefl eyen il e ti ş im beceril eri eğ itimi programında, il e ti ş iml e il gili 

temel bilgil er, ki ş il eraras ı il eti ş imele güven, kendini tanıma, il e ti ş imele önya rg ıl ar ve 

çatı şm a l ar, dinleme, sözsüz il e t iş im , il e t iş imi baş l atma, aç ı k ve savunucu il e ti ş im il e "ben 

dili"nin kullanımı konularına yer verilmişti r. Bu araştırmanın bulgul arı ; programa 

katıl anl arın yalnızlık düzeylerinin dü ştüğünü , ancak il eti şim çatı şmai anna girme eğilimi ve 

i ş doyumu üzerinde etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. İl eti şim beceril eri konusunda 

yapıl an araştırm a l ard a, çoğunlukla il eti ş im becerileri eğitirri programlarının ki ş il erde 

olumlu deği ş iklikl e r yaratmas ına rağmen , Coşkuner (1994) tarafından yapıl an araştırmada 

di ğer araştırma l arın tersine olumlu bir sonuç gözlenmemişti r. 

Şahin (l 999) ta ra fınd an yapıl a n ça lı şmada, il eti ş im beceril eri eğitiminin çoc ukların 

ya lnı z lık ve at ıl ganlık düzeylerine etki si a raştırılmı şt ı r. Sonu çlar deney grubunun 

at ıl gan l ığ ın artmas ında ve ya lnı z lı ğ ın azalmas ınd a kontrol grubundan daha fazla gel i ş ti ğ ini 

gö s te rmiştir. İl eti ş im Beceril eri Eğitimi Programı deney ve kontrol grubunun yalnız lık ve 

at ıl ga nlı k ön test p u anları arasındak i anlam lı farkın eğ i timi n sonunda ortadan kaldırm ı ştı r. 

I ş ık (1993) ta rafından yapılan ça lı şmada, aile içi anne-baba ikili ili şkile r anne-baba-çocuk 

üçgen ili şkil er i içinde o luşan il et işim t ıkanıklıkl arı ve doğurdukt an problemierin etkili 

i l eti şi m tekni kleri ile çözülmesine yöne l inm i ş t ir. Bu amaçla uygulanan i l eti ş im becerileri 

eğ itiminin ailelerdeki çatı şma eğ iliminin aza lttı ğ ı , deney grubunun eğitim a l d ıktan sonraki 

t utuml arında etk ili il e ti ş im kurabilme eğiliml er i a rttı ğ ı görülmü ştü r . 

S ı zak (ı 999) ta rafından yapıl an araştırmada, bir il eti ş im beceril eri programının engeli i 

çoc ukl arın ergen kardeş l erin il e ti ş im beceril erine ve ailelerin aile il etiş im örtülerine etkisini 

belirlenmeye çalı şılmı ş ve sonuçta programın çocukların il eti şim beceril erine ve aile için 



38 

il etişim örlintülerine olumlu etkileri olduğu görü lmüştür. Soykan (2000) tarafından yapılan 

araştırmada ise, şizofreni tanısıyla kapalı psikoz servislerinde yatan bireylerin aileleriyle 

yapılan il etişim becerileri odaklı psiko-eğitim grup programına bağlı olarak değişen aile 

işlevleri araştırılmıştır. 

Zinck ve Littrell (2000) tarafından yapılan araşt ırm ada, uygu lanan grup danışmanlığı 

sonunda kız öğrenciler davranışlarında ve diğer insanlarla ilişkilerinde anlamlı 

değişiklikler yaşamaya başlamışlardır. Araşt ırma , grup danışmanlığının kı z öğrencileri 

verimli ve sürek li bir değ i ş ikli ğe teşvik ettiğini, üyelerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini 

karşıladığını ve danışmanların zaman ve kaynaklarını etkin kullanımını sağ l ad ı ğın ı 

göstermekted ir. 

Farkl ı örneklem grupları üzerinde İl et i ş im Becerileri Eğitimi Programı uygulayan 

araştırmalara bakıldığında, lise öğrencilerine (Korkut, 1996a; Rutherford ve ark., ı 998; 

Vatansever,2002; Zinck ve Littrell,2000) ; üniversite öğrencilerine (Balcı , 1996; Çam, 1997; 

Çam,2002; Özgit, ı 991; Yüksel (Şahin) , 1997); öğretmeniere (Gordon, ı 998; Şeker,2000 ; 

Tarhan, 2000); ilköğretim öğrencilerine (Işık, ı 993; Law ve Sivyer,2003; Şahin , ı 999); i şç i 

çocuklara (Coşkuner, 1994 ); enge li i çocuklara (Sızak , ı 999) ve ş i zofreni tanısıyla kapalı 

psikoz servislerinde yatan bireylerin ai lelerine (Soykan,2000) yöne lik çeş itli araşt ırmal ar 

yapı ldı ğ ı görü lm ekted ir. 

Sonuç olarak, iletişim becerileri ile ilgili yapılan araşt ırm a larda ergenler üzerinde 

durulduğu gibi farklı yaş ve nitelikteki bireylerin de araştırm a örneklemine alındığı 

görü lmektedir. Bununla birlikte, iletişim becerileri konusunda yap ılan araştırmaların 

çoğunluğu İletişim Beceri leri Eğitimi Programlarının etki lili ğini test eden araştırmalarda 

yoğunlaşmaktadır. 

Lise öğrencilerinin iletişim becerileri düzeyleri ile bazı değişkenierin ilişkili olduğuna 

ilişkin değişik bulgular bulunmakla birlikte benlik saygısı ve çeşitli değişkenierin de li se 
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öğrencilerinin iletişim becerileri düzeylerinin farkJıtaşmasında önemli faktörl er olabil eceğ i 

belirtilebil ir. 

2.2. BENLİK SA YGISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ARAŞTIRMALAR 

Bu baş lık altınd a; benlik sayg ı s ına ili ş kin açıklamal ar ve benlik sayg ı s ı y l a ilgili araştı rmal ar 

sun u lmuştu r. 

2.2.1. Benlik Saygısına İlişkin Aç ı klamalar 

Benlik saygı s ı kavramının daha açık bi r şekilde anlaşılması amacıyla bu bölümde önce 

benlik ve benlik kavramı il e ilgili tanırnlara ve açıklamalara , sonra benlik sayg ı s ı il e ilgili 

tanırnlara ve açıklamalara yer verilmektedir. 

2.2.1.1. Benlik 

Benlik, ki ş iliğ i olu şturan alt yapıl ardan biridir. Alanyazında benli ğin değ i ş ik biçimlerde 

ifade edildi ğ i görülmektedir. Dusek (1987)'e göre benlik; bireyin kendisi hakkındaki sahip 

olduğu , sosyal ortamda insanl arla etkil eşimi sonucu ge li şen , bireyin davranı ş biçimini tespit 

eden kavramların dinamik organizasyonudur (Akt. An cak, 1995). 

Wy lie (1 979)' a göre benlik; birey in kendisi hakkındaki a l g ı ve tutuml arını yans ıtmakta; 

ki ş inin kendini ayrı bir birey olarak tanımlama deneyiminden o lu şmaktadır (Akt. Suner 

(İki z ) , 2 000) . 

Turan ve ark. (1998) ile Yörükoğ lu (1 98 9) benli ğ i , k i şiy i o k i ş i yapan, başka l arından 

ay ıran duygu, tutum ve davranı ş l arın tümünün örgütl enmi ş bütün l üğü olarak 

tanımlamaktadır. 
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Tanımlardan da anlaşılacağı gibi benlik; bireyi başkalarından ayıran, kendisi hakkında 

sahip olduğu , sosyal çevres iyle etkileşimi sonucu oluşan özellikleri olarak 

tanımlanmaktadır. 

2.2.1.2. Benlik Kavramı 

Benlik, bireyi oluşturan tüm öze llikl erin karmaşık bir örüntüsü iken; benlik kavramı (se lf

concept) , in sanın kendi benli ğ ini anl ay ı ş ve kavray ı ş biçimi ol arak tanıml anmakta , ki ş inin 

kendisi hakkındaki görüşünü ifade etmektedir (Geçtan, 1981 ; Yörükoğlu , 1987). 

Com bs ( 1981 )'a göre benlik kavramı , bireyin kendi ki ş ili ğini al g ılay ı ş biçimi , kendi 

özelliklerine, yeteneklerine, değer yargılarına, ideallerine ilişkin kanıları içermektedi r 

(Akt.Baymur, I 993). Rogers (I 95 I) ise benlik kavramının. tanımında bireyin diğe r 

insanlarla olan ili şkilerine ait al gılarına da vurgu yapmakla birlikte, kendi sini al gılamas ını 

ve bütün bu algılarına verilen değerlerinin benlik kavramını içerdiğini belirtmektedir (Akt. 

Bilgin ,200 1 ). 

Adams (1995) ve Erdinç (1995)'in de be lirtti ğ i gibi benlik kavramı , egonun farkında olm a 

özelli ğ i il e ilgili olup, zaman içinde herhangi bir anda farkındalı ğ ımı z hakkınd a sahip 

oldu ğumuz fıkirl e rin ve tutuml arın özel bir bi r l eş imi anlamına gelmektedir. Benli k kavramı 

a l g ıl anan benlikti r ya da ki ş inin "ben" veya "benim" olarak ifade ettikleridir. Büyük ölçüde 

benlik yaşantılarından oluşmakta ve bireyin hem kendisi hem de kendilik a l g ıların a ili şk in 

olarak buna ili ştirdi ğ i değ i ş ik derecelerdeki olumlu ve olumsuz değerl erden etkilenmektedir 

(Nelson ve Jones, 1982). 

Özetl e benlik kavramı , bireyin benliğini a l g ıl amas ını ifade etmekte ve bu alg ıl ar bi rey in 

çevres indeki ki ş il erin kendisine yöne ltti ğ i görüş l erin kendisi tarafından 

değerl e ndirilmesinden de etkilenmektedir. 
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2.2.1.3. Benlik Saygısı 

Benlik saygısı, bireyin benlik kavramının önemli bir parçasıdır. Benlik kavramı ve benlik 

saygıs ı arasında önemli fark lılıkl ar bulunmaktadır. Benlik kavramı, bireyin kendini 

algılayış tarzı, yaşamında yerine getirdiği rollere ilişkin kendini nasıl gördüğünü ifade 

ederken; benlik saygısı, kişinin kendisi ile ilgili olarak duygu ve düşüncelerini içermektedir 

(İnanç , 1997). Benlik kavramı, benliği tanımlayan ancak değerl endirmeyen kavram olarak 

tanımlanırken; benlik saygısı ise, benlik kavramını değerlendiren, benlikten duyulan tatmini 

anlatan kavram olarak tanımlanmaktadır. Benlik kavramı, benli ğin bilişsel boyutu olarak, 

benlik saygıs ı ise benli ğ in bi li şsel boyutu ile birlikte duygusal boyutu olarak ifade 

edilmektedir. Bireyin, kim olduğuy l a il gili belirli fikirlerin yan ı sıra belirli duygulara da 

sahip olduğu vurgul anmakta ve benlik saygısı, bireyin benliği beğenme ve değerli bulma 

derecesi olarak belirtilmekte ve kişinin benlik sayg ı sının değişmeye duyarlı olduğu kabul 

edilmekted ir (Adams, 1995 ; Tufan, 1990). 

Ben lik sayg ı sı ile ilgili olarak alanyaz ınd a, değişik yazarlar tarafından bu kavrama çeşit li 

anlamlar yüklendiği görü lmektedir. Wells ve Marwel l ( 1976), genel olarak bu an lamların , 

kendini sevıne veya öz-sevgisi (self-love), kendini kabul (self-acceptance) ve yeterlilik 

(conıpetence) olduğunu belirtmektedir (Akt.Güngör, 1989; Uğurluoğ lu , 1996). Anlam ayn ı 

olmas ına karşın se lf-esteem ' in Türkçe karşılık l arında farklılıklar görülmektedir. Tuncer 

(1974) self-esteem ' i "ben li k değer i ' ', Onur (1984) se lf-esteem' i "özgüven", Çuhadaroğ lu 

( 1985) ''özd eğe rlilik '' ve ·'ben li k sayg ı sı '', Yörükoğlu (ı 985), Öner (ı 987) "ben li ğinden 

hoşnut olma'' ve di ğer baz ı yazarlar ·'benlik saygısı' ' olarak Türkçe'ye çevirmişlerdir 

(Akt.Satılmış , 1 988; Akt. U ğurluoğlu , 1996). 

Benlik saygısı, kişiliğin önemli bir boyutu ve olumlu bir kişilik özelliği olarak kabul 

ed ilirken; bireyin toplum içinde davranışlarını etki leyen olaylar karşısında vereceği 

tepkileri belirleyen, kendini yetenekli, önemli, başarılı, değedi, olumlu, beğeniınıeye ve 

sevi lmeye değer olarak algılama derecesi şeklinde tanımlanınakta; bireyin kendini olduğu 

gibi, gördüğü gibi kabullenmeyi, özüne güvenmeyi sağlayan olumlu bir ruh halidi r. Benlik 



42 

kavramının yanlış düşünüldüğü durumlarda benlik saygısı da gerçekçi olamaz 

(Bilgin,2001; Gür, 1996). 

Rosenberg ( 1 965), benlik sayg ı sını "bireyin kendisi ile ilgili yapt ı ğ ı , sonra da bunu 

alışkanlıkla benimsediği değerlendirmeleri" olarak tanımlamaktadır. Benlik sayg ı s ının 

yönünün, bireyin kendine ilişkin yapt ı ğ ı olumlu veya olumsuz değerlendirmeler sonucunda 

belirlendiğini ileri sürmekte ve kişinin kendini değerlendirmede olumlu bir tutum içindeyse 

benlik saygısının yüksek, olumsuz bir tutum içindeyse benlik saygısının düşük o lduğun u 

belirtmektedir (Akt.Satılmış, 1988). 

Coopersmith (1967) de benlik saygı sını "bi reyin kendine özgü olarak yapt ı ğ ı , benimsediği 

ve devam ettiğ i değerlendirmesi" şeklinde tanımlamakta; bununla birlikte gerçek benlik 

sayg ı s ı (ki şi kendini ge rçekten değerli ve önemli görür) ve savunucu benlik saygısına da 

(ki ş i kendini gerçekten değersiz görü r, fakat bunu tehdit olarak kabul etmeyebilir) 

değ inmekted ir (Akt.Arıcak, 1 995; İnan ç, 1997). Cohen (1968) de aynı noktaya değinerek , 

ben lik saygıs ını birey in değerlilik yarg ı s ı olmasıyla birlikte, birey in ideal ve ge rçek benliği 

aras ındaki uyum dereces i olarak tanımlamaktadır (Akt. Arıcak, 1995 ). Beni ik sayg ı s ı kişinin 

yaşam ı boyunca devam etmekte ve çevredeki bazı değişikliklerden, insanlarla ili şki l erden , 

kişinin iş ve özel yaşamından etki lenmektedir ( Sat ılmı ş , 1988; Uğurluoğlu, 1996). 

Sa igal ve ark. (2002)'na göre de benlik sayg ı s ı , bir kişinin gerçek ve ideal benliği 

aras ındaki uygunluk ya da zıt lı ğ ı ve bireyin kendisi için önem li gördüğü alan larda ne 

kadar yeter li bir şeki ld e performans gösterdiğini kapsamaktadır. Bu nedenle, düşük 

benlik sayg ı s ı , bir kişini n beklentileri ile alg ıl anmış yeterliliği arasında önem li bir zıt lık 

olduğunu göstermekted ir. 

Kılı çc ı (2000), Turan ve ark. ( 1998) ve Yörükoğlu (1987) benlik sayg ı s ının tan ı mını 

yaparken aynı noktaya değinmekte ve benlik sayg ı s ının , kişinin kendini değerlendirmesi 

sonunda ulaştığı benlik kavramının onaylanmas ından doğan beğeni durumu, kişinin kendini 

değerli, önemli, başarı lı bulması olarak ifade etmektedirler. 
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Bütün bu tanımlamalar belirtilen noktalar birleştirildiğinde, "benlik sayg ı s ı " kavramının , 

kişinin kendini tanıması, gerçekçi olarak değerl endirmesi ve güçlerin i olduğu gibi kabul 

edip, kendini benimsernesi sonucunda; kişinin kendine karşı· duyduğu sevgi ve güven 

duygularından oluştuğu görülmektedir. Benlik sayg ı s ı ile ilgili baz ı tanımlarda; bireyin 

kendini d eğerl endirmesinde beğenme durumunun benlik saygısı olduğu ifade edilirken , 

öze llikl e Rosenberg ve Coopersmith ' in ifadelerinde birey in kendini beğenme durumunun 

yüksek benlik sayg ı s ı olarak be lirtildi ğ i dikkati çekmektedir. 

2.2.1.4. Gelişim Sürecinde Benlik Saygısının Oluşumu 

Benlik yaşantılar sonucunda ge li şen bir yap ıdır . Birey kendini ayrı bir varlık olarak 

algıladığı , kendisinin farkında olmaya başladığı an benlik kavramı oli.ışmaya başlamaktadır 

(Ancak, 1995; Geçtan, 1981 ; Kı lıç c ı ,2000) . Benlik saygısının oluşumu ve ge li şimi aşağıda 

s unulduğu gib i çocukluk, ergenlik ve yet i şkin li k döneminde benlik sayg ı s ının oluşumu ve 

ge lişimi şeklinde üç baş lık a l tında ele alınabi li r: 

2.2.1.4.1. Çocukluk Döneminde Benlik Saygısının Oluşumu 

Bee ( l 98 1 )'nin be li rtt i ğ in e göre, Freud ilk birinci y ılda çocuğun kendisin i annes iyle bir 

bütün olarak a l g ıl ad ı ğ ı dönemi sembiyotik (bağ ımlı) dönem olarak ad l andırmaktad ır (Akt. 

Ancak, I 995). Piaget ' e göre de çocuk bu dönemde kendi ben li ğ ini , varl ı ğın ı anneden ay rı 

olarak a l g ıl amamaktadır. İ l k 6-8 ay boyunca obje kavramının da ge li ş imiyl e yavaş yavaş 

ayrı lı k ve farkındalık olu şmaya baş lamaktad ı r.18-24. aydan itibaren de çocuk kendisin i 

aynada tanımaktadır. Diğer bebek resimlerinden kendi resmini ayırıp tanıyabi lmekte, ismi 

söy l endi ğinde kendisine ses l enildi ğini anlamakta, zamanla kendini bir bütün olarak 

a l gılamaya başlamaktad ı r. Okul öncesi dönem (3-6) çocukları ise, diğer bi reylerden ayrı bir 

birey olduklarını ve farklılıklarını anlayabi lmektedirler. Cinsiyet farklılığını kazanmakta ve 

sahip oldukları ci n s i yetİn farkındalığına sahip olmaktadırlar (Akt.Arı cak, 1995). 
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Rogers . farkındalığın oluşmaya baş ladığı yaşamın ilk y ıllarından itibaren insanın yak ın 

çevre ile etki l eşim inin benlik saygıs ını etk ilediğini belirtmektedir. Benlik sayg ı s ı bebeklik 

döneminden başlayarak kazanılmakta, birey, kim ve ne olduğuna ilişkin sorular ı nın 

yanıtlarını ancak çocukluğunun ilk yıllarında ailesinin, daha sonraları da ilişkide bulunduğ u 

tüm insanların kendisine karşı davranı şlarında bulmakta ve onlardan öğrenmektedir. 

Çocuğun benlik saygıs ının oluşumunda sevgiye gereksinimi bulunmaktadır. Bu gereksinim 

doyum kaynağ ı ise onun yakın çevres i, özellikle annesidir. Çocuğun anneyi hoşnut etmeyen 

davranışları sevgi ve şefkatİn es irgenmes i şeklinde karşılık görmektedir. Bunun sonucunda, 

çocuk organizmasının gereksinimlerin i karşılamak ve ge li ştirmek için değil de annes ini 

hoşnut ed ici biçimde davranmaya başlamaktad ır. Zamanla da kendisini annesinin gördLiğli 

biçimde gö rmeye, kendisi için doyum sağlayıc ı olmasa da, anneyi hoşnut eden davranı ş l a rı 

olum lu davranı ş lar olarak değe rl e ndirmeye başlamaktadır. Artık davranışları doğa l 

gereks inimleri tarafından değ il , iç se ll eştiri lmi ş değer yargıları tarafından belirlenmektedi r. 

Yani , kişi bu yargılara uygun davranmadıkça kendini, yeterli s aymamaktadır. Bu durum 

benlik sayg ı s ı ge lişiminde olumsuz bir etki yaratmakta ve düşük benlik saygısına neden 

olmaktadır. Buna karşın , çocuk olduğu gibi kabul edilip , değeri içinde herhangi bir koş ul 

konmazsa gereks inimleri il e çevre beklentil eri uyumlu hale ge lebilmektedir. Böylelikle 

benlik sayg ı s ı için ideal bir ortam da yaratılmış olmaktadır (Akt.Öner, 1987). Gergen (1 97 1) 

de benlik sayg ı s ının oluşumunda, çocuğun öncelikle kendi çevresinde anne-baba \e 

kardeşlerini göz lediğini , onların davranı ş l arını oyun içinde taklit ett i ğ ini , kendisi için 

öneml i olan bu kişilerin davranışlarını özümseyerek bir başkasının rol ünü oyn ad ı ğ ın ı \ e 

giderek kendisini başkalarının ona yön e ltti ğ i davranışlar gibi görmeye baş l ad ı ğ ını 

belirtmektedir (Akt. Can, 1990). 

Bu açıdan benlik sayg ı s ı , çocuk içi n önemli olan yet i şk inl er in ona yöne ltmi ş olduğu tutum 

ve davranı ş larından etkilendi ğ i için anne-babalardan ge len redded ici tutumlar, çoc uğ un 

kend ini değersiz bulması ile sonuçlanmakta ve bu tür bir ortamda yetişen çocuğun kendisi 

için olumlu görüş l er ge liştirmes i olanaksıztaşmaktadır (Geçtan, I 981). Rogers'a göre , 

düşünce l erin özgür an l atırnma izin veren, katı ve sıkı değerlendirme kıyaslamalarına 

başvurmayan, hoşgörülü bir atmosfer, bireye kendini tanıma ve kabul etme yetisini 
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sağlamaktadır. Anne, baba ve diğer önemli kişiler , çocuğun görüş ve değerlerini , onunla 

pek uzaklaşmak zorunda olmasalar bile, kabul · ettikleri takdirde çatışmalar 

önlenebilmektedir. Bu yoldan çocuk kendine sayg ı du ymaya yönelmekte ve özgüveni de 

olu şmaktadır (Uğurluoğ lu , 1996). Kendine sayg ı du yan ve özgüveni yüksek olarak yeti şen 

bireyler büyük olasılıkla çevreleri yle il eti ş im kurmakta zorluk yaşamamaktadırlar. 

2.2.1.4.2. Ergenlik Döneminde Benlik Sayg ısının Gel işimi 

Ergenlik dönemi biyolojik, ps ikolojik, zihinsel, sosyal ve ahlaki aç ıdan bir ge li şmenin 

ge rçek l eştiğ i , çocukluktan er i şk inliğe geç i ş ve haz ırlık sürecidi r. Bütün psikososyal ge li şme 

dönemleri içinde ergenlik, en kritik değ i şmel erin , davranı şlarqa en çarpıc ı bocalamal arın 

yer aldığ ı yaş dönemidir. Ergenlik, bireylerin aynı anda kendilerini farklı duygulara sahip 

olduklarını hissettikleri ve yeni tecrübeler edindikleri bir dönemdir. Bu dönemde ergenler 

kendilerini aileden ayrı ve kuvvetli bağ lara ihtiyacı olan kişiler olarak hissetmektedirl er. 

Benlik sayg ı s ı ergenlik döneminde önem kazanan bir öze lliktir. Genç , nasıl biri olduğunu , 

olumlu- olumsuz yönl erini , ne olmak ve ne ya pmak i s t edi ğ ini , çevrenin onu n as ıl 

gö rdüğünü ve kendi si hakkında neler hi ssett i ğ ini anlamaya ve bunlarla il gili sorunl arın a 

cevap bulmaya çalı şmaktadır. Bu çaba içinde hem kendi du ygu ve dü şün cel e ri hem de 

çevre faktö rlerinin etkisiyle kendine ka rş ı tutumu beli rlenmektedi r. Bu dönemde olu şan 

benlik sayg ı s ı kuşkusuz daha önceki dönem lerde kazanılmı ş benlik sayg ı s ından 

etkilenmektedir. Nitekim ergenlik dönemi daha önceki ge li ş im dönemlerden etkilenerek, 

baz ı özeliki erin değ i ş ip yeni bir yap ılaşmaya doğru gitti ğ i bi r süreçti r. Bu bakımdan 

ergenlik döneminde benlik sayg ı s ı da yeniden düzenlenecek ve gencin yaşamı boyunca 

onun düş ünce, duygu ve davranı ş l arı belirleyen bi r kimliğin esas ını olu şturacaktır 

(Çuh adaroğ lu , 1986; Rosenberg, 1965'den aktaran Akt. Gür, 1996). Ergenin ge li şen benli k 

sayg ı s ı , yaş ıtl a rı y l a olan ili ş kil e ri , okul başarı s ı ve yetenek konusundak i genel duygul arı ile 

birbirine karı şmaktadır (Chapman ve Mullis,2002). 

Ergenlik döneminde de ailenin ergenle kurduğu iletişim şekli , ergenin benlik sayg ısı ile 
• 
yakından ilişkilidir. Orıglıa ve Ouıllon (1 972)' e göre, bazı anne-babalar .ergen çocuğunun 
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yaptığı şeyleri değersiz bulmaktadırlar. Ergenlerle yetişkinleri karşılaştırıp onları 

yeteneksiz ve az gelişmi ş olduklarını belirtmektedirler. Ba:z ı anne-babalar fiziksel 

büyümeye bağlı uyum yokluğunu söyleyip~ ergene özgü gururu ve özseverli ğ i derinden 

yara l amaktadırlar. Kimileri de ergenin aileye ekonomik bağlılı ğ ını her fırsatta 

vurgulamaktadırlar. Bütün bu aşağ ıl amalar, ergende yetersizlik ve yeteneksizlik duygul a rı 

yaratmaktadır. Bu duygular, gerçek bir aşağılık karmaşas ında örgütlenebilmektedir. Bu 

görü şten hareketl e ana babaların ergene yaklaş ımının benlik sayg ı s ının ge li ş imind e önemli 

rolü olduğu görülmektedir (A kt.Uğurluoğ lu , 1996). 

Galdston ( 1974 )' e gö re, ailese l değe rl endirme l er in yanı s ıra öze ll i kl e ergenl ik çağ ında ki 

birey, baş kalarıyla kı yas lanmak sureti yle kendisini değerl endi rmektedir . Bedensel yapı s ı , 

hareket becerisi , zihinsel kapas ites i, sosyal etkil eş imi vb. sahip oldukları öze llikleri 

emsalleriyle kıyaslamak suretiyle kendisine ait bir benlik imajı oluşturmaktadır. Bu da 

bireyin benlik sayg ı s ının düzeyini belirlemede oldukça önemlidir (Akt.Arı cak, 1995). 

Garrison (1975)' e göre de, ergenlik döneminde ge li ştiril en benlik sayg ı s ı , yetişkinlik 

dönemindeki davranı ş ların nedenini oluşturmaktadır. Ergenlik döneminele ge li ştiril en 

benlik sayg ı s ının düzeyinin düşük olmas ı daha sonraki y ıll arda birey in kendi be nli ğini 

kabul etmemes ine yol açabilmektedir. Bu da uyumsuzluk, içe kapanma ya da sa ldırgan 

ti.'ırd e d av ra nı ş l a ra neden ol ab ilmektedir (A kt. Satılmı ş , 1988) . 

2.2.1.4.3. Yetişkinlik Döneminde Benlik Saygısının Gelişimi 

Birey, yeti şkinlik döneminde de çocukluk ve ergenlik dönemi benzeri etkil eşi mle r 

yaşamaktadı r. Bu kez ailenin ötes inde; arkad aş ı , öğretmeni , eş i -dostu gibi kendisi için 

önemli olabilecek in sanların onun hakkındaki görüş leri , düşünce l er i ve ona karş ı tepkileri 

benli ğin i çeri ği ni sürekl i etkilemektedi r. Bireyin çevresindeki bu tür ki ş ilerin ona 

gösterdikleri tepkiler ne denli olumlu ı se o da kendi özelliklerini bu yönde 

değerlendirmektedir. Sonuçta da; buna uygun davranışlar geliştirme çabas ı içinde 

olmaktadır. Toplum yaşamında beğeni kazanma, saygınlık görme ve benze ri 
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ge reks inimierin karşılanması bakımından kişiler aras ında görü len farklılıklar , bireyin benlik 

sayg ı s ının biçinıl enmes inde önemli rol oynamaktadır (Can, 1 990; Demir ve Şah iner, 1 995) . 

Mead' ın sav ına göre de kendisini en bağım s ı z hisseden kişi bil e başkalarının etkisi 

a l tındad ır ve kendisine ili şk in değe rl e r hayatındaki önemli kişilerin kendisine yönelik 

değerl endirme l eri nden etkil enmektedir. Mead'a göre, kişi di ğer insanlar tarafından 

belirtil en düşünce ve davran ı ş ları iç se ll eştirmekte, onların hareketl erini göz leyerek çoğu 

kez farkında olmadan kendine uygun hale getirip ve kendisine aitmiş gibi ifade etmektedir. 

Eğer çevresindeki, onun için önemli olan diğer insan lar, onu değerli buluyor, ona sayg ı 

duyuyariarsa o da kendisini değerli bulmaktad ı r. Çevres indekiler ona aldırmı yor, karşı 

ç ı k ı yor ve onu küçi.imsüyorlarsa o da kendisini değersiz olarak nite l endirın ektedir 

(Akt.İnanç , 1 997). Cosley" in ·;ayna benlik" kavramı , b e nli ğ in , kişiye ilişkin dı ş değe rl e rin 

yan s ımasıd ır. B irey, çevresindek i önemli kişi l erin kabul ve beğe ni s ini kazanabiimiş ise 

özgüven i olumlu bir şekil de ge li şeceği düşünülmektedir. Özgüveni olumlu ge li şen , kendini 

yeterli bulan insanlar genelli kle yaşamla baş etmey i bilmekte , kendi lerini olumlu görmekte, 

kend ilerini ve başka l arını daha kolay kabul etmektedirler (Akt.Adams, 1995) . 

Ailese l ve çevrese l kabulLin yanında, birey için kendisi ile ilgili beklentileri ve başarıları da 

önem lidir. W. James "Psikolojinin ilkeleri " adlı yapıtında, insanın kendi isteklerinin ve 

değerlerinin benlik sayg ı s ı il e ilgili kararlarında temel bir ro l oynad ı ğ ını be li rtmektedir. 

Be nli ğ imiz il e il gili duyg ul arımı z ideal olarak yapmak isted ikl erimizle, gerçekten 

yapabi ld iklerinıize bağlıdı r. Başardıkl arımı zın , başarmak i s ted i k l er inıi ze o ranı benlik 

sayg ı s ını belirlemekted ir. Böy lece, k i ş inin başarmak istediklerine göre başardıklar ı ne 

kadar fazla ise, ben li k sayg ı s ı da o ölçüde yüksekti r. James, in sanl arın kendi değe rl e ri 

hakkında karar verirken, top lumun onay l ad ı ğ ı başarı stand artl a rını bir ölçü olarak 

ku ll andıklarını vurgulamaktadır (Tufan, 1993). 

Kısacas ı , bireyin benlik saygısının oluşumunda bireyin ailesi ve çevresinin kendisine karş ı 

gösterdiği tavır ve kabulün derecesi, bunların sonucunda oluşan değerlendirme l er i , beklenti 
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ve başarma güdüsü, kendisini bedensel , zihinsel ve sosyal yönden diğerleriyle kıyaslamak 

suretiyle kendisine ait oluşturduğu değerlendirmelerinin etkili olduğu söylenebilir. 

2.2.1.5. Benlik Saygısına İlişkin Kurarnlar 

Benlik saygısı ve gelişimi farklı kurarnlar altında ele alınmaktadır. Bunlardan ; Psikanalitik 

kuramda; benlik ego, id ve süperegoyu içeren bir yapı olarak ele alınmaktadır. Ego, bilinçli 

yap ıları ; benlik ise hem bilinçli hem de bilinçsiz yap ıları içermektedir (Ancak, 1995; 

Öner, 1987). Fenichel ( 1945)'e göre; psikanalitik kuramda benlik sayg ı sının ge li ş iminde 

omnipotan ve superego gelişiminin önemli rolü bulunmaktadır. Organizmanın tüm istek ve 

gereksinimlerinin anında yerine getirilerek doyuma ulaştırıldığı duruma omnipotan 

(tümgüçlülük) durumu denmektedir. Benlik saygısı da kişinin orijinal omnipotansa ne denli 

yakın olduğunu fark etmesi anlamına gelmektedir. Benlik saygısının gelişimi süperego 

gelişimi ile de yakından ilgilidir. Superego ge liştikçe benlik saygısı da gelişmektedir. 

Kendinden hoşnut olmanın tek koşulu sev ilmiş olma duygusu değildir, doğru olanı yapmış 

olma duygusu da ge rekmekted ir. Birçok kimsenin davranışını ve benlik saygısını yalnız 

kendilerini haklı görmeleri değil , başkalarının kendileri için ne düşünebileceğinin dikkate 

alınması etk ilemektedir (Akt. Cansever. l976). 

Jung ' un kuraınında ise, benlik kişiliğin bütünüdür. Benlik kişiliğin odak noktasıdır. Diğer 

sistem ler onun çevresine kümeleşınektedir. Bu sistemleri bir bütün olarak tutan , kişiliğin 

bütünlüğünü , dengesini ve sürekli li ğini sağ layan benliktir (Öner, 1987). 

Ergenlik döneminde kimlik gelişimi ile benlik sayg ı sı arasındaki ilişkiyi vurgulayan 

Erickson; benlik saygısının kökeninin psikososyal gelişm e sürecinin birinci döneminde 

aynılık , tutarlılık ve süreklilik duygusuna bağlı temel güven duygusundan köken aldığını 

ifade etmektedir. Erikson'un görüşü şöy l e özetlenmektedir: "Çevremdekiler bana bakıyor, 

bana veriyor, varlığıını tanıyor. Onların sürekli, tutarlı ve aynı kişiler oluşu güveni li r 
o 

kesinliktedir. Ben de verilmeye, bakılınaya değer güvenilir bir varlığım". İkinci gelişme 

yani özerklik döneminde; ergen, birbirine karşıt istek ve eğilimler arasında bir seçim 
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yapabilme gücüne sahip olmaktadır. Bu dönemde ergen, birbi_:.ine karşıt duygu ve eğiliml er 

üzerinde giderek bir denge kurmayı , seçim yapabilmeyi ve irade yeti sini geli ştirmektedir. 

Benlik sayg ı s ının ge li ş iminde etkili bir değer ge li şim dönemi de ergenl ik dönemidi r. Bu 

dönemde ergen, erken dönemdeki aynılık ve süreklilik duygusunu başka l arıy la ili ş kil e rinde 

denernekte ve değerl end i rmektedir ; böylece kimlik duygusu ge li şmektedir. Ergen böylece 

yeteneklerine, sosyal rolüne ve ego idealine bağ ılı gerçekçi bir benlik s ayg ı s ı 

ge li ştİrınektedi r (Gür, ı 996) . 

Sulli van, benli k sayg ı s ı konusunda k i ş il eraras ı süreç ler üzer inde durmakta ve ergenli k 

önces i ve ergenli k döneminin rolünü vurgul amaktadı r. Sull ivan'a gö re her birey 

çevres indeki di ğe r insanl arı a l gılamakta, fark etmekte ve bu fark etme değe rl endirİ c İ 

olm aktadı r. O' na göre birey benlik sayg ı s ı yitiıninde yaşayacağ ı kayg ı karş ı s ında kendini 

konırnak zorundadır (B ilgin ,20üı) . Sullivan ergenlik döneminde, ki ş i se l değe r ve toplumsal 

değerlendirmeye akran ili şkil eri e şlik etti ği ni belirtmektedir. Kişinin bu dönemlerde anne

babadan çok akranlar tarafından onayianma gereksinimi vardır ve "ayna" görev ini akranlar 

yapmaktadır (Gür, ı 996; Öner, 1987). 

Karen Horney de benlik sayg ı s ının ge li ş iminde yaşanıl an kayg ı y ı vu rgul am aktadır. Karen 

Horn ey ' in temel kayg ı olarak adlandırdı ğ ı çares izlik ve yalnı z lık duygul a rı , mutsu z lu ğ un 

ve ki ş i se l e tkinli ğ in azalm as ının baş lı ca kayn akl a rını olu şturmaktadır. Kayg ıda neden 

o l d u ğu sanıl an koş ull ar aras ı nd a , an n e- b abanın ço c u ğa karş ı kay ıts ı z lı ğ ı , egem enli ğ i , sayg ı 

ve s ı cak duygul arın eks i k liğ i gibi koş ull ar önemli ye r tutmaktadı r. Horney 'e göre, k i ş in i n 

kayg ı duygul arın a karş ı ge l iş ti rdiğ i savunma yoll arı , benlik sayg ı s ının ge li şim inde önemli 

ro l oynamaktadır . Kayg ı ile baş etmenin bir yolu ki ş inin bir idealinin o lmas ıdır. Bu ideal 

çok yukarılarda o lduğu için benlik saygı s ını arttırı c ı bir etki taş ıdı ğ ı gibi , gerçekl eşmeyen 

düzeylere vardığ ı takd irde de, doyumsuzluğa yol açmaktadır. Horney özseverli ğ i de in sanın 

kendisini sevmesinden çok ben liğ in ş i şmes i , sevgiye deği l , d i ğer i nsan l arın hayranlı ğ ına 

gereksinim duyma olarak yorumlamakta ve bunu biyolojik kökenli olmadığını , bireyin 
, 

içinde yaşadı ğ ı kültürün bu duygunun olu şumunu köklediğini öne sürmektedi r 

(Güngör, 1 989; Torucu, 1990). 
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Alfred Adl er'e göre ise benlik sayg ı s ı , aşağ ılık duygusundan üstlinlük duygusuna ge çi ş in 

gösterges idir. Adl er öze llikl e "organ eks ikli ğ i " olarak nite l endirdi ğ i doğuştan ge len fi zikse l 

ve fi zikse l kökenli psikolojik eksiklik ve yeters i z li ğ in aşağılık du ygusunun kaynağını 

o lu şturduğunu belirtmektedir (Bilgin ,2001). İn sanların , kendileri il e il gili olarak 

düşündükl erind e eksiklerinin ve yetersizliklerinin farkına varmakta ve bununla başa ç ı kmak 

için de üstünlük çabas ına g i rdiğ ini belirtmektedir (Steffenhangen ve Bums, I 979'dan 

aktaran An cak, 1995). Yaşanan olumsuz durumlarda bi reyin kendi durumunu yorumlama 

şekli , anne-baba ya da yakın çevresinin desteğ i özürlif · çocukl arın zay ıflıkl arını 

kabullenmesini sağ l amaktadı r. Fakat, Adler bu ilgi ve desteğ in olumlu etkilerine in anırken , 

öte yandan aş ırı ho şgörünün y ıkı c ı sonu çlarına karş ı da uyarı da bulunmaktadır (Dinç. 

ı 992). 

Cari Rogers'a göre benlik, ki ş ili ğ in öznel yanıdır, insanın kendisine ili ş kin fiki rleri . 

duyuş ları ve kanılarının tümünden oluşmaktadır (Gelso ve Hayes, 1998). Benlik, birey in 

yalnı z kendisi tarafından farkına varıldı ğ ı , yaşantıya dönü ştürül ebildi ğ i , doğrudan ölçme ve 

gözlem gibi yönteml erl e tanımlanamadığ ı için, daha çok "fenomenolojik'' bir anl am 

taş ımaktadır. Fenomenolojik benlik ki ş inin kendisi tarafından a l g ıl anan benli ğ i olarak 

nitelendirilmektedir (Corsini , 1984). Benl ik kavramı da, bireyin çevres iyle ol an yaşantıl a rını 

a l g ıl ay ı ş biçimlerine göre o lu şmaktad ı r. Yaşantıl arını a l g ılay ı ş biçimi , diğe r in sa nl ar 

tara fından olumlu olarak değer l endi rilme ve kabul edilme gereksiniminden önemli ölçüde 

etkil enmektedir. Özellikle kendisine yakın olan ki ş il e rin (anne-baba, kardeş l e r , öğretm e nl e r 

ve ark adaş lar gibi) tutumu onun için çok önemlidi r. Zamanla birey kendi si için önemli olan 

ki ş il e rin olumlu karş ıladıkl arı dav ranı ş i arına o da değer vermeye başlamakta, onl arın değe r 

verm ed i ğ i yaşantıl arınd an giderek kaç ınmaya ya · da vazgeçmeye baş l amaktadır 

(Geçtan, 198 1 ). Öz l eşt iril e n bu değer l er onun kendini değerl end i rme sisteminin bir parças ı 

duru muna ge lmektedir. D iğer insanların olumlu karş ıl adı ğ ı d avranı ş l arını kendisi de oluml u 

değerl endirmeye, olumsuz karş ılanan davranı şlarını kendisi de olumsuz değe rl endirmeye 

başlamaktadı r. Böylece bireyin "değer koşulları" oluşmaktadır (Rogers, 1998). 
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Abraham Maslow (1970) benlik saygısının kendini gerçekl eştirmedeki önemi üzerinde 

durmaktadır. En temelden en yükseğe kadar aşamalı olarak beş grupta düzenlenebilen çok 

say ıda ihtiyaçtan söz etmektedir. Maslow'a göre, pirarnİdin üst düzeylerinde yer alan 

gereksinim ler, ancak daha alt düzeylerde yer alan gereks inimierin karş ıl anabi lmes i halinde 

ortaya ç ıkmaktad ır. Bu ihtiyaçlar: 

1-Temel fi zyol oj ik ihtiyaç lar 

2-G üvenlik ihti yaç l arı 

3-A it olma ve sevgi ihti yaç l arı 

4-Saygı ve statü ihtiyaçları 

S-Kendini gerçekleştirme ihtiyac ıdır. 

Maslow, bir insanın benlik saygıs ını ge li ştirebilmesi için önceki ilk üç ihtiyac ın 

giderilmesi, aynı zamanda kabul görmesi ve koşulsuz sevilmesi gerektiğin i ve yüksek 

ben lik sayg ı s ına sahip insanın psikolojik anlamda sağlıklı kişil erin özelli ğ i olduğunu 

belirtmektedir (Akt.Arıcak, 1995) 

Fromm, benlik ge li ş imini sosyo lojik bir yaklaşımla ele almakta ve ya lnı z lık , dı ş l ama ve 

yaşamın anlamı gibi varo lu şç u kavramlar üzerinde durmaktadır. Fromm'a göre eğe r çocuk 

özg ürlü ğe sahipse kendi yo lunu seç me şans ına kavuşmakta ; ancak kendi görüşl e rin e güven 

duymuyorsa özgüriLi kten vazgeçmekte ve onların verd i ğ i korumanın zevkine varmaktad ır. 

Bu kapsamda, çoc uğun özgürlüğü mü yoksa grubun vereceği güveni mi seçeceğ in e etki 

eden koşu ll ar söz konusudur. Bu koş ull ar aras ında, sevgi ilişkil er ini şeki ll endirme yeteneğ i , 

güven duygusu içinde sosyal i li ş kil eri yürüte bil eceğ i inancı gibi öğe l er vardır. Bütün bu 

niteli kler kuramsal olarak benlik sayg ı s ı il e ilgilidir. Bu nite likler, bireye sayg ı , il gi, kab ul , 

özgürlük ve bağımsı zlık öğelerinin bulunduğu top lumsal koşul larda o luşabi lmektedir 

(Bi lgin ,2001). 

Ayrı ca , benlik saygıs ı yla ilgi li çalı şma l ara önderlik teşki l eden ilk psikolog ve sosyologlar, 

W. James, G.H.Mead ve C.Cooley' dir. Günümüzde hala önemını koruyan 

formulasyonlarının yan ı s ıra düşük ve yüksek " benlik sayg ı s ının kökenierini ilk olarak 

tartışan kişil erdir. On l arın çalı şmaları daha fazla ben li ğin doğası ve öze lliğ i yle ilgil i olup, 
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doğrudan benlik saygısına yönelik çalışmalar değildir. Benlik saygısının önemine 

değinmişler, fakat araştırma ve tartışmalarda kullanılabilecek teorik bir yapı 

oluşturmamışlardır (Ancak, ı 995). 

2.2.1.6. Düşük ve Yüksek Benlik Saygısına Sahip Bireylerin Özellikleri 

Düşük ve yüksek benlik saygısın ın tanımını yaparken öncelikle gerçek ve ideal benlik 

kavramlarından söz etmek gerekmekted ir. Çünkü gerçek ve ideal benlik kavramı arasındaki 

farkın derecesi kişinin düşük ya da yüksek benlik sayg ı s ına sahip olduğunu göstermektedir. 

Gerçek benlik kavrami kişinin n as ıl olduğuyla il e il gili a l g ıl amalarını ifade ederken, idea l 

benlik kavramı kişinin daha çok nas ıl olmak i stediğ ini , sah ip olduğu taktirde kendini çok 

değerli bulacağ ı benlik kavramını ifade etmektedir. Kişinin ideal benli ğ i il e gerçek benli ğ i 

arasındaki farkın fazlalığı, birey in benlik saygısını düşürmekte, kendini yetersiz, başarısı z 

ve değersiz bulmas ına neden olmaktadır (Nelson ve Jones, ı 982; Kılıçcı,2000). 

Rosenberg de, düşük düzeyde benlik sayg ı s ının kişiye kendini kabul etmeme, kendinden 

memnun olmama ve kendinden nefret etme gibi duygular yaşatmakta olduğunu; yüksek 

düzeyde benlik saygısın ın ise kişinin kendisini oldukça iyi olarak görd üğünlin bir 

gösterges i olduğunu , bu durumda kişinin kendisinin değerli biri olduğunu duyumsaclığını 

ve bu duyumsamadan dolay ı kendine sayg ı duyduğunu belirtmektedir (Akt.Güngör, ı 989). 

A lanyaz ınd a yüksek ve düşük ben lik sayg ı sına sahip bireylerin özellikl eri belirtili rken aynı 

noktalar üzerinde durulduğu , ben lik sayg ı s ının düzeyinin kişinin okul ve mesleki başarı ve 

becerisini, stres il e başa ç ıkm a etk inli ğ ini sosyal ilişkilerini , yaşam doyumunu etki l ed i ğ i 

görülmektedir. Şöy l e ki, düşük benlik sayg ı sına sahip bireyler; kendi benliklerini reddeden, 

uyumsuz ve aşağ ılık duygusuna sahip, kendine güvensiz, kendini utanç verici bulan, 

değersiz ve çaresiz hisseden, başarı ve becerileri azalmış, yaşamdan beklenti ve dayumları 

olmayan kişiler olarak değerlendirilirken, yüksek benlik saygısına sahip bir bireyler; 

kendilerine sadece saygı duyan, kendini toplumda değerli bir kişilik olarak gören, 

yaşamdan doyum alan, gelecekten ümitli , iyimser ve ümitlerini gerçe~leştirme oranları 
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yüksek kişil er olarak değerlendirilmektedir (Durmuş ve ark.,200 ı ; İnanç , ı 997; Turan ve 

ark., ı 998). 

Coopersm ith (1 974), yü ksek ve düşük ben lik sayg ı s ı olan kişilerin ge lecekle il gili farklı 

beklentileri olduğunu , kişi l eraras ı il işk il erde fark lılık gösterdikl erini ve soru nlarla başa 

çıkınada değ i şi k yaklaşırnlara sahip olduğu nu il eri sürmektedir. Benlik sayg ı s ı düzeyi 

yüksek olanların , olaylara ve insanlara, başarılı olacakları ve iyi karşılanacakları beklentisi 

ile yaklaşt ı k l arını belirtmekted ir. Coopersmith'e göre; genellikle kendini olumlu bir şekild e 

değerlendiren kişiler, kendi a l gılamal arına ve kendi yargıianna güven duymakta, çaba 

gösterdikleri zaman sorunlara çözüm getirebileceklerine inanmaktadırlar (Akt Bi lgin,200 ı) . 

Çünkü, H elen Bee (1981 )'n de belirttiği gibi , yüksek benlik sayg ı sına sahip bireyler başarı 

ya da başarısızlıklarının sorumluluğunu kendilerinde görmekted ir. Aynı zamanda sosyal 

ilişkilerde daha etkin ve g iri ş im c idirl er. Düşük benlik sayg ı s ın a sahip bireyler ise, başarıy ı 

dış dünyanın etki si altında görmekte, şans faktörünün başarıyı etk il ediğini düşünnıektedir. 

Ona göre bu kişiler kendilerine tanı an l amı y l a güven du ymayan kişilerdir. Düşük benli k 

sayg ı s ına sahip bireyler, di ğe r kişilerden kendilerini ge riye çeken, sosyal ortama katılmak 

ye rin e sosyal grupların gö lges inde dinl emeyi tercih eden ve çevreye daha pasif olarak 

adapte olan k i ş il erdir. Aynı zamanda yine bu k i şi l er daha yüksek kayg ı , kendine d ü şmanlık 

ve aşağ ılık duygusu yaşayan; utangaç, s ıkıl gan kişiler olarak belirtilmekted ir 

(Akt.Arıcak , 1995). 

Rosenberg ( 1968) de, düşük benlik sayg ı s ın a sahip birey lerin , yüksek benlik sayg ı s ın a 

sahip bireylere göre başarmak için daha az istek ve beklentiye sahip o l d u k l arını , sosyal 

etkil eş imde tutukluk ve zorluk yaşad ı k l arı nı , genelli kle nörotik eğ iliml er i içeren daha 

olum suz k i şi li k öze llikleri sergil ed iklerini öne sürmektedir (Akt.Gür, 1996). 

Cohen ( 1968) de, düşük benlik sayg ı sına sah ip bireyin öze lliklerini ; kend isi il e uyum içinde 

olmamak, kendini suçlama eği limi göstermek, kendine düşük değer biçmek, yapt ığ ı iyi 

şey l er i küçümsemek, katı ve değişmez olmak, doğallıktan yoksun olmak olarak sıralarken; 

benlik saygıs ı yüksek bireyin özelliklerini ise; kendi ile uyum içinete yaşayabilmek, 
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değişime açık olmak, kendi yetenekleri hakkında gerçekçi düşünebilmek~ yeteneklerini 
•. . :· -

serbestçe kullanabilmek, kendine yaŞarna ve varolma hakkını tanımak, ileriye atılım 

yapmasına, denemesine imkan veren içgüdülere sahip olmak, iyi ve kötü çeşitli duyguları 

yaşamak olarak sıralamaktadır. Yüksek benlik saygısına sahip bireyler, düşük benlik 

sayg ısına sahip bireylere göre toplumsal olaylardan daha az etkilenmekte, olaylar 

karşısında daha az kırıklı ğ ı u ğramakta, başarı s ı z olduğu deney inıl er i gene ll eştirmed en , 

b aşarı ya dönük hareket etmektedir (Akt .Bi lgin ,200 1 ). 

Kişi l e raras ı ili şk il er il e benlik sayg ı sı nın ilişkisi araştırıldığında ise, düşük benlik sayg ı s ı 

olan bireylerin, yüksek benlik sayg ı s ı olanlara göre, başka l arından gelen olumlu 

değe rl endirme l ere daha hoşnutlukla, olumsuz değerlendirmelere de daha hoşnutsuzlukla 

tepki verdikleri görü lmektedir. Jones (1973)' e göre bu durum düşük benlik saygısı 

olanların narsistik gereksinmeler nedeniyle başkaları tarafından onay ve kabul 

gördüklerinde yüksek benlik sayg ı s ı olanlara göre, daha çok haz duymaları ve onay 

görmediklerinde daha çok engellenme hissetmeleriyle ilgilidir (Akt. Satılmış , 1988). 

Shrauger, yüksek benlik sayg ı s ı olanların başarı geribildirimi (feedbac k) alınca kişiler aras ı 

ili ş kil erde dah a yüksek performans gösterdiklerini ; dü şük benlik sayg ı s ı olanların ise, 

başa rı s ı z lık geribildiriminden sonra ili şk il e rde daha kötü performans ·gösterdiklerini 

beli rtmektedir (Akt. Satılmış , l 988). 

Düşük benlik sayg ı s ın a sahip birey, kendine güvensiz, uyumsuz, pasif ya da sa ldırgan , 

aşağılık duygusu içinde olan, utangaç, kaygılı gib i olumsuz değerlendirmeler yükl ed i ğ i için 

kişileraras ı ili şkil erde de sorun yaşayabili r ve dolayısıyla iletişim becerilerini de olumsuz 

değerlendirebilir. 

2.2.1.7. Benlik Saygısı İle Anne-Baba Tutumları Arasındaki ilişki 

Çocukluktan başlayarak insanların çevres indekilerle kurdukları il etişim ınsanın 

toplumsallaşması, öte yandan da kendi benliğini tinımasını sağlamaktad ır. Çocuk benlik 

sayg ı sın ı , doğduğu andan başlayarak anne-babası, kardeşleri ve çevresindeki di ğer 
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insanlarla ilişkileri s ırasında edinmektedir. Doğumdan itibaren çocuk, çevresını saran 

sosyal ve fiziksel çevreye uyum savaşı verirken en büyük desteğini anne babasından 

almaktad ır (Satılmış, 1988; Suner (İ kiz),2000). Benli k saygısı, her insanın en çok değer 

verdiği kişilerin, yani anne-babasının kendisine verdiği değere de çok sıkı bağlı olmaktad ı r. 

Eğer aile ortamı çocuğa kendi benli ğ ini tanımlama özgürlüğü veriyorsa, çocuk sağ lı k lı bir 

biçimde olgunlaşma yolunda gelişmekted ir. Aile ortamı çocuğa kendi benliğini tanım lama 

ol anağ ı vermiyorsa, o zaman, ai lenin isted iğ i yönde bağımlı bir kişi olarak ge li şmektedir. 

Psikolojik ve sosyal olgunlaşması dumura uğramakta, dolayısıy l a, kendini değerli 

bulamamakta, benlik saygısı düzeyi de düşük olmaktadır (Cüce loğlu, 1997). Aile ıçı 

ili şk il erde doyum sağlayabilen, anne-babası tarafından desteklenen çocuklar uyumlu bir 

kişi li k ge li ştirerek toplumda uyumlu ilişkiler kurup sürdürebilmekte, ben li k saygıların ı 

ge li ştirerek başkalarının haklarına saygı göstermeyi, sorum luluk alabi lmeyi 

öğrenmektedir l er (Satılmış , I 988; Suner (İkiz) , 2000) . Çocuğu o lduğu gibi kabu l eden, onun 

düşünce ve haklarına sayg ı gösteren, koşul suz sevgi ile destekleyip yüreklendiren ai le 

üyeleri, çocuğun benlik sayg ı s ı düzeyinin yüksek olmas ını sağ l amaktad ı r. Çocuklar 

ailedeki güven ve sevgi ortamı içinde kend i benlik lerin i keşfedebi l mek için değ i şik 

deneyimlere girebi lme cesareti göstermekte ve sağ lı klı iletişim kurabi lmektedirler 

(Cüceloğ lu , 1997). 

Aşırı koruyucu tutum sergi leyen ailelerin yetiştirdiğ i çocuklar, aşırı korkak, ürkek, kendini 

ifade etmede zorlanan ve arkadaş edinmede problemler yaşayan çocuk l ardır. Tüm bu 

davran ı ş ların alt ında yatan neden, anne-babanın aşırı koruyucu tutumu karşısında 

ge li ştirilen özgüven yetersiz li ğ idir. Temelinde güvens izli k olan kliçük bir so run, oku l 

başarıs ı z lıkları , uyum güç lü ğü , ya lan söyleme, tırnak yeme vb. davranış bozukl u kları ya da 

gece işemes i , saç dökülmesi, karın ağrısı vb. psikomatik bozuk l ukların başlamasına neden 

olmaktadır. Özgüven duyguları gelişmiş çocuklar arkadaş grupları y la ve yetişkin l er l e 

uygun iletişim kurabilmektedirler (Satılmış, 1988; Suner(İkiz) ,2000) . 

Reddedilen, koşu llu sevgi verilen ve iç dünyasında yabancı l aştırılıp, d ı ş dünyaya bağımlı 

duruma getiri len bireylerin ise bağımsızlığını ve bireyselliğini kazapamamış, dıştan 
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kontrollü kişiler olması beklenmektedir (Cüceloğlu, 1997). Anne-babanın ittiği, d eğersi z 

bulduğu , önemsemedi ğ i bi r çocuğun kendisine sayg ı göstermes ini beklenmemektedir. Buna 

karşılık benlik saygısı yüksek olan ki ş inin , kendine güven, iyimserlik, başarma isteğ i , 

zorluklardan yılınama gibi olumlu ruhsal nitelikl ere sahip olduğu görü lmektedir 

(Yörükoğlu , 1 987) . 

2.2.2. Benlik Saygıs ına İlişkin Araştırmalar 

Alanyazın ince l endi ğ ind e; ergenlerin benlik sayg ı s ına ili şkin gerek yurt içinde, ge rekse 

yurt dı şınd a yapılmı ş olan çalı şmalarda, benlik sayg ı s ının deği ş ik örneklem gruplarında 

ve farklı pek çok değ i şken açısından ince l endi ğ i görülmektedir. Ergenlerin benlik sayg ı s ı 

düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve yaş düzeyi, akademik başarı , kardeş say ısı , doğum sıras ı , 

sosyo-ekonomik durum, anne-babanın eğitim düzeyi ,anne -babanın ça lışı yor olup 

olmaması , anne-babanın mesleğ i , anne-baba yokluğu , beden imajı , arkadaş lık i li ş kileri , 

ergenin baz ı ki ş i se l öze lli kl eri gibi konularda yoğunlaştı ğ ı dikkati çekmektedir. Benlik 

sayg ı s ı düzey inin yukarıda belirtilen çeş itli değ i ş ke nl e rl e ili ş ki s ini ince lemek amac ı y l a 

erge nlerl e, üni ve rsite öğ ren c il e ri y l e , çeş itli mes lek al anl arınd a ç alı şan yeti şk inl e rl e , anne

babalarla bir çok araştırma yapılmı ştır. Buna ka rş ılık ; yurt içinde erge nl erin il etişim 

beceril erini d eğe rl endirme l e ri il e benlik sayg ı s ı ili ş ki s ini ince leyen tek bir araştırınaya 

(B üyü kşah in ,200 1) rastl anabilmi şti r. 

Cinszvete İlişkin Araştırmalar: Cinsiyet ergenin benlik sayg ı s ı ge l iş imind e öneml i olarak 

literatürele tanımlanan deği şkenl erden biridir. K ı z ve erkek ·ergenlerin benlik sayg ı s ı 

düzeylerindeki farklılıkl ar konusunda araştı rmac ıl ar aras ında anl aşmazlık bulunmaktadı r. 

Chapman ve Mullis (2002) baz ı araştı rma l ard a, erkeklerin benlik sayg ı s ı ölçümlerinde 

kı z l ardan gözle görülür bi r şekilde daha yüksek puanlar a ldı ğ ını , baz ı araş tırına l ard a da 

benlik sayg ı s ı ölçümlerinde önemli cinsiyet farklılıkl arı olmadı ğ ını ifade etmektedirl er. 

Chapman ve Mullis (2002) tarafından yapılan araştırmada da, erkeklerin benlik sayg ı sı 

puanlarının kızlardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Orr ve Dihur (1995), cinsiyet 

farklılıklarının benlik saygısı üzerindeki etkilerini inceleelikleri araştırmada, kı z l arın 
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erkeklerden anlamlı düzeyde düşük benlik saygısına sahip oldukları; Kibbutzlarda 

yaşayan ergenlerde de kızların daha düşük benlik saygısı gösterdikleri; şehirli ergenlerde 

ise cins iyet farklılıklarının gözlenınediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Mullis, Mullis ve Narmandin (1992) yaptıkl arı araştırmada, cinsiyet fark lılıkl arının benlik 

saygısının gelişiminde önemli ro lü olmadığ ını saptamışlard ı r. O'Malley ve Bachman 

(1983)'ın da, kız ve erkek ergenlerin birbirlerine yakın benlik sayg ı s ı düzeylerine sahip 

olduk l arı saptamışlardır (Akt. Gür, 1996). Nielsen ve Metha (1994) yapt ıkları araştırmada , 

benlik sayg ı s ı yete rlili ğ i , benlik sayg ı s ının ni sbi değeri, sosyal benlik sayg ı s ı ve benlik 

sayg ı s ı gücü olmak üzere benlik saygıs ının 4 boyutlu o lduğunu be lirl em i ş l erd ir. 

Araştırmada ayrıca, normal grubun klinik olanlara göre benlik sayg ısının her boyutunda 

yüksek puan ald ıkl arı; benlik saygıs ın ın yeterlilik boyutunda her iki grupta erkeklerin 

kı z l ardan yüksek oranlar elde ettikleri; ancak tüm boyutlarda iki cinsiyet arasında an lamlı 

fark olmadığ ı görülmüştür. 

Yurt içinde yap ılan araşt ı rmalarda cinsiyetİn benlik sayg ı s ı düzeyi il e ili şki s ini gösteren 

araştırma bul gularının farklılaşmadı ğ ı görülmektedir. Çoğu araşt ı rma l arda, cinsiyet 

farklılı ğının benlik sayg ı sı üzerinde etken olmadığ ı dikkati çekmektedir (Arıcak , 1995; 

Can , l 990; Çuhadaroğ lu , I 98 5; Güngör, I 989; Gür, I 996 ; Satılmış , I 988 ; Tufan, I 988; 

Tufan. l993 ; Turan ve ark., l998) . Buna karş ılık , Erim (2001) tarafından yapıl an 

araşt ırmad a, yetiştirm e y urtl arında kalan ve aileleri yanında yaşayan ergenl er arasında , 

cinsiyet ve yaşanılan yer değ i şken l er ine göre benlik sayg ı s ı dü zeyleri açısından ortaya 

ç ıkan farkın anlamlı o l duğu görülmüştür. 

Erol (2000), Odacı (1994) ve Özgan (1999) tarafından yapılan araştırma bul guları , kız 

öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha düşük benlik sayg ısına sahip olduğunu ortaya 

çıkarırken; Durmuş ve ark. (200l)'nın yapt ı ğ ı araştırmada ise ortaya çıkan sonuç 

kı z l arın erkeklere oranla daha yüksek benlik saygı sına sahip olduklarıdır . Güven (1994) 

tarafından yapılan araştırmada, kız ve erkeklerin benlik kavramı örüntüleri 

incel endiğind e, kızların pek çok duyguları başarılı biçimde yaşama yeteneğ in e sahip, 



savunma mekanizmalarını daha iyi orga.nıze ve engellere toleranslarını daha yüksek 

düzeyde algıladıkları görülmekted ir. Erkek öğrencilerin. ise kendilerini depresif ve 

psikolojik sorun lu algılamaları diğer ça lı şma bulgularından farklılaşan ilginç bir 

son uçtur. Dinç (1992) tarafından yapı l a n araştırma bulgularına göre, gene l, psikolojik, 

sosyal, ai lesel ve uyumsal benlik algı düzeyleri düşük olan kız ve erkek gruplarında 

benlik sayg ı sının erkeklerin lehine yüksek çıktığı saptanmışt ı r. Bunun yanı s ıra, cinsel 

benlik düzeyleri farkl ı olan kız ve erkeklerin benlik saygısı puan orta laınaları arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Akboy (1998), benlik kavramının di.irtü kontrol ve duygusal durum alt boyutlarında 

kız l arın erkeklere göre daha olumlu benlik kavramına sahipken sosyal ilişkiler, eğitsel 

ve mesleki amaç lar, dış dünyaya hakimiyet ve üstlin uyum alt boyutlarında erkeklerin 

kız l ardan daha olumlu benlik kavramiarına sahip olduklarını belirtmektedir. 

Smtf ve Yaş Düzeyine İlişkin Araştrrmalar: Mc Carthy ve Ho ge ( 1982) tarafından 

yap ıl an araşt ırm ada bulgular ergen lerin yaş l arı ilerledikçe benlik sayg ı s ının da arttığını 

göstermektedir (AktGi.ir, 1996). Benzer şekilde O'Mal ley ve Bachman (1983) 

tarafından benlik saygısının 13-23 yaş l arı arasındaki deği ş imi ve tutarlılı ğının 

araştırıldığı ça lışmada, benlik saygısının bu yaş dilimi boyunca a rttı ğ ı görülmüştür 

(AktGi.ir, 1996). 

Notte lman (1987) , erken ergenlik dönemine geçişte belirli bir benlik saygısı artış ı 

gözl e ınl em e miştir. Erken ergenlik döneminin ni speten tutarlı bir dönem olduğu 

vurgulanmakla birlikte, benlik saygısında gözlenen bir miktar ge li şm e nin de kı zlarda 

düşünse l alan la bağlantılı olarak, erkeklerde ıse her açıdan gerçek l eşt iği 

beliı1ilmekteclir. Mullis, Mullis ve Normanelin (I 992) , ergenleri n düşünsel gelişmenin 

yaş l a birli kte artmasının benlik saygısındaki artışa paralel gittiği be lirl emiş , benl ik 

saygısındaki gelişim için en kritik dönemin ortaokuldan liseye geçiş dönemi olduğunu 

ifade etmiştir. 

t~ '~c'') u r·, :-.~. 
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Ergenlerde benlik saygısının yaşa bağlı olarak arttığını gösteren bulgular yurt içinde 

yap ılan araştırmalarda da ortaya çıkmıştır. Tufan (1 988) tarafından yapılan araştırmada, 

ergenlerde yaş ve benlik saygısı düzeyleri arasında pozitif yönde bir ilişki ortaya 

çıkm ıştır. Gür (1996) tarafından yap ılan araştırmada; ergenlerdeki benlik saygısı 

puanları açısından yapı l an karşılaştırmalarda, 13-14 ve 19~20 yaş grupl arının 16-17 yaş 

grubundan an laml ı düzeyde yüksek benlik saygısı puanları aldıkl arı bulunmuştur. 

Güven (1994) tarafından yapı l an araştırmada ise benlik kavramı örüntl.ileri ölçeğ in farklı 

alt ska l a l arında yaş i ara göre farklılık göstermektedir. Be lirtilen araştırma l arın tersine, 

Arıcak (1995) , Ero l (2000), Güngör (1 989) ve Tufan (1993) tarafından yap ılan 

araştırma l arda, benlik saygısı düzeyleri ile yaş ya da sın ı f düzeyi arasında önem li bir 

fark bulunmamıştır. 
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Akademik Başanya İlişkin Araştirmalar: Akademik başarı. ile benlik sayg ı sı düzeyi 

aras ındaki ilişkiyi inceleyen araştırmal ara bakıldığında; Coopersmith (1 967) yapt ı ğ ı 

araşt ırmada, benlik saygısı ile akademik başarı arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki 

bulmuştur (Akt. Arı cak, 1995). 

Yurt içinde yap ıl an araştırınalarda ı se; akadem ik başarı ve benlik sayg ı s ı düzeyi 

aras ınd ak i ilişki y i inceleyen araşt ırm a bulguları farklılaşmamaktadır. Öğren c il erden 

kendini başarılı olarak a l gılayan l arın yüksek ben lik saygısı düzeyine (Can, 1990; 

Erd inç, 1995; Güngör, 1989; Tufan, 1988; Tufan, 1 993) sahip oldukları ifade edi lmektedir. 

Özgan (1999) tarafından yapılan araştırmada, olumlu kabul alt ölçeğinde başarı notu ve 

benlik saygısında fark olduğu saptanırken, Empatik Sınıf Atmosferi Tutum Ölçeği'nin 

alt ölçeklerinde başarı notu ve benlik sayg ı sında fark olmadığı belirlenmiştir. 

Belirti len araştırmaların tersine, Akboy (1998), başarı durumlarını "zayıf ' olarak 

a l g ıl ayan, kendisinden beklentisi zayıf olan öğrencilerin kendilerini olumsuz 

algılamadıklarını ve olumlu benlik sayg ı sına sah ip olduklarını ortaya koymaktadı r. 

Başarısını ve beklent isini "yüksek" algılayan öğrencilerin benlik sayg ı s ının olumsuza 

kaydığı belirtilmektedir. Ayn ı şeki lde Suner,İkiz (2000) de akademik başarı ile benlik 
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saygısı arasında anlamlı negatif bir ilişki olduğu sonucunu orta çıkaran bir araştırma 

yapmıştır. 

Kardeş Sayısr ve Doğum Sırasma İlişkin Araştrrmalar: Benlik sayg ısı ile karde ş say ısı 

ve doğum sıras ı aras ındaki ilişki ince leyen araştırma bulgul arına bakıldığında ; 

Rosenberg (1965) tarafından yapılan araştırmada elde edilen bulgulara göre, tek 

kardeş l erin kardeş l eri olan çocuklara göre benlik sayg ı s ı düzeylerinin daha yüksek 

olduğu saptanmışt ır. Kardeş l er i olan ilk çocuklarda da bu durum değ i şmemektedir. 

Ş öy l e ki ; kardeş l er i hep k ı z olan ilk çocuk erkekse benlik sayg ı s ı , kardeş l eri hep erkek 

olan , ilk erkek çocuktan daha yüksek olmaktadır. K ı z l a r aras ınd a bu aç ıdan önemli 

farki ıl ı k saptanmamı ştır (A kt. Çuhadaroğ lu , 1986) 

Yurt iç inde yap ı lan araştırmal ara bakıldığında ; Güngör (I 989)' ün yaptı ğ ı araştırmada da 

ilk ve son çocuk olan ergenlerin benlik saygısının di ğer çocuklara göre daha yüksek 

olduğu saptanmı ştır. Çuhadaroğ lu (1989), ergenlerde benlik sayg ı s ını etkileyen 

faktörleri di ğe r çalışmalardaki bulgularla tutarlı olarak ifade etmi ş ve tek çoc ukların , 

kardeş i olanlara göre benlik sayg ı s ı daha yüksek bulunduğunu , doğum s ıras ının ilk 

çocuktan son çocuğa doğru kaydı kça benlik sayg ı s ının da arttı ğ ını belirtmi ştir. 

D i ğe r a raştırm a l a rın tersine, Özoğul (198 8) doğum s ıras ının çocuğun benlik sayg ı s ında 

etkili o lmadı ğ ı sonucuna ul aş ırken , Tufa n (19 88) da çocuk say ı s ının benli k sayg ı s ı 

üzerinde etki si o lmadı ğ ını bul m u ş tur. 

Sosyo-Ekonomik Duruma İlişkin Araştrrmalar: Rosenberg (1 965) tarafından yapıl an 

araştırmada, sosyo-ekonom ik durum ile benlik s ayg ı s ı ili ş ki s inde üst sosyo-ekonomik 

düzeyden ge len gençlerin benlik sayg ı s ı düzeylerin in yüksek olduğu görülmüştü r 

(Akt.Çuhadaroğlu , 1986). Mullis, Mullis ve N ormandin (1 992) tarafından yapıl an 

araştırmada da; ergenlerin benlik saygıs ı düzeyinde ail e gelirinin, ~ğitim düzeyinin ve 

SED' in önemli rol oynadığı ifade edilmiştir. Shek (2002) tarafından, düşük ve yüksek 

ekonomik düzeye sahip Çinli ergenlerin problem davranışları , okula .uyumları ve 
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ergenlerin psikolojik varoluşları ile aile yapıları arasındaki ilişkinin incelendiği 

araştırmada; özellikle daha fazla ekonomik problem yaşayan ergenler için aile yapısının, . ... 
ergenin okula uyumu ile çok yakından ili ş kili olduğu görülmüştür. 

Yurt içinde yapıl an araştırmalarda da; ekonomi k seviyel erini yüksek a l g ılayan 

öğrencil erin kendilerini kabul düzeylerinin, ekonomik seviyelerini dü ş ük a l g ılayan 

öğrencil erin kendilerini kabul düzeylerinden yüksek olduğunu (K ılı ç c ı , 1981 ), 

kendilerinin yüksek SED'e sahip olarak a l g ıl ayan ergenlerin benlik sayg ı s ının diğe r 

çocuklara göre daha yüksek olduğunu (Bilgin,200 1; Can, 1990; Can, 199 1; Erdinç, 1995; 

Erol,2000; Güngör, 1989; Özgan, 1999; Torucu, 1990; Tufan, 1993) belirten bulgulara 

bakıldı ğında sosyo-ekonomik düzey ile benlik sayg ı s ı aras ı ilişkinin oldu ğu 

görülmektedir. 

Belirtilen bul guların tersine, Akboy (1998) öğrenc inin ailesinin ekonomik durumunu 

' 'çok düşük' ' olarak t anımlayan ve ay lık harç lı ğ ı dü ş ük olan öğ ren c il e rin di ğe rl e rine 

göre daha olumlu benlik kavramına sahip oldukl arını belirtmektedir. Durmu ş ve ark . 

(200 1 )'n ın araştı rmas ı Ak boy ( 1998)' in ça lı şm as ında ortaya ç ı kan bulgu yu 

destekl emekte, öğren c il e rin ge lir düzeyi yükse ldi kçe benlik sayg ı s ı puanl arında azalma 

olduğu görülmektedir.Güven (1994) tarafından yapılan araştırmad a , benzer şekilde 

benlik kavramının duygusal durum, vücut ve benlik imajı , sosyal ili şkil e r ve dı ş 

dünyaya hakimiyet alt skal a l arında alt, orta alt ve orta sosyo-ekonomik düzeyden gelen 

öğrenc il e rd en daha olumlu benlik kavramına sahip o ldukl arı görülmektedi r. 

Anne-Baba Tutumianna İlişkin Araştırmalar: Anne-baba tutumlarının benlik sayg ı s ı 

üzerindeki etkil erini ince lemek amac ıy l a yapıl an a raştırmalarda ; Coopersmith ( 1967), 

anne-baba tutumunun çocu ğun benlik sayg ı s ının ge li ş imind e etkili o lduğunu ifade 

etmi şti r. Ş öy l e ki ; benlik sayg ı s ı düzeyi yüksek çocukların ailelerinin , çoc ukl arını kabu l 

eden, çevreyi çocuğa göre düzenlemek ve onlara özgürlük tanımakla beraber çocuğa 

uymak zorunda olduğu belli ve kesin kurallar koyan, doğru davranışı ödüllendiren; 

çocukların okul içindeki ve okul dışındaki beklentilere uygun başarıl ar ortaya 
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koyacağına inanan ve doğal olduğunu kabullenen anne-babalar olduğu görülmüştür. 

Benlik saygısı düzeyi düşük ailelerin çocuklarının ise, çocuklarını reddeden, onlara 

soğuk ve uzak davranan, çocuklarını beklenti ve kural b'ellrsizl ii i içinde yetiştirmiş, 

ödün verici olan, daha çok cezalandıı· ıcı olmalarına rağmen, ne zaman verileceği belirsiz 

bir ödül-ceza yönet imi kullanan, çocukların bazı beklentilere uymas ı konusunda onlara 

güvenmeyen ve çocuklarının başarısızlığını ilgisiz ve soğuk bir ifade ile kabullenen 

anne babalar olarak ifade ed ilmi ştir (Akt.Arıcak , 1995). 

Rosenberg ( 1965) de araştırmas ı nda, babaları il e daha yak ın ilişki içi nde olan gençlerin , 

daha uzak il işki l e r içinde olanlara göre, benlik sayg ı s ı bakımından üst düzeyde oldukları 

sonucuna ulaşmı şt ır (Akt. Çuhadaroğlu , 1986). Miller (1976), anne tutumunun ergenlerin 

benlik saygısı üzerinde etki sini araştırmış, empatik, içten ve yüksek saygı düzeyine 

sahip olan annelerin, ergen çoc uklarında daha yüksek benlik saygısı bulunduğunu tespit 

etmiş , kısaca annenin çocuğu ile ilişkil erinin çocuğun benlik saygısı ile anlamlı düzeyde 

ilişkili olduğu görmü ştür. Araştırmada dikkati çeken bir bulgu · da, annelerin kıziarına 

karşı erkek çocukl arından daha fazla e ınpati , içtenlik ve pozitif sayg ı göstermeleridir. 

Bu yüzden kızlar , erkeklerden daha fazla olarak benlik sayg ı s ında yüksek puan 

al ın aktadır (Akt.Satı Inı ı şoğ l u, 1988). 

Yurt içi nde yap ıl an araşt ırın a lard a da anne-baba tutumu il e benlik saygıs ı düzeyi 

aras ındak i ili şki y i göste ren ara ş t ırm a bulgularının fark lıl aşmad ı ğ ı görülmektedir. Kı lı çcı 

(1981), kendini kabul il e anne-baba tutumu aras ındaki ilişkiyi incelemiş , anne-baba 

tutumunu demokratik olarak tanımlayan grubun kendini kabul puanları ortalamasının 

anne-baba tutumunu ilgisiz, otoriter, tutarsız tanımlayan grupl arı n ortalamalarından 

anlamlı sayılacak yükseklikte bulmuştur. Arıcak (1995)'in yaptığ ı araştırm ad a da; farklı 

anne-baba tutumu a l g ı s ına sahip bireylerin benlik sayg ı s ı düzeyleri aras ında anlamlı 

fark bulunmuştur. Eşitlikçi ve demokratik tutu nı l a yetiştiri ldiklerini düşünen bi reyler 

benlik sayg ı s ı düzeyleri en yüksek, tutars ız tutunıla yetiştirildiklerini düşünen bireyler 

ise benlik saygısı düzeyleri en düşük grubu oluşturmaktadır. Eş itlikçi demokrat ik 

tu tumla yetiştirildiklerini düşünen bireylerin benlik sayg ı s ı , baskıcı otorit~r tutum, aşı rı 
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koruyucu tutum ve tutarsı z tutLıınla yeti ştirildiklerini düşünen bireylerden anlamlı 

düzeyde yüksektir. 

Aynı şekilde; anne-baba tutumlarının öğ rencil erin benlik s aygı s ı üzerindeki etki si 

olduğunu , aileleri il e olan ili şkil eri iyi olan ve anne-babalarının demokratik olduğunu 

belirten öğrenc il er in benlik sayg ı s ı düzeylerinin , aileleri ile olan ili ş kil eri bozuk olan 

anne-babalarını otoriter bulan öğrenc il ere göre daha yüksek olduğunu (Can, 1990; 

Erd inç, 1995; Güngör, 1989; Suner(İkiz) ,2000) inceleyen benzer araştırma l ar 

bulunmaktadır. Benzer sonuçlara karş ılı k, İkizoğlu (1993)' ün yaptı ğ ı araştı rmada ise; 

anne-babal arın "demokrati k" ve "otoriter" tutumunun öğrenc il erin benlik sayg ı s ı 

üzerinde önemli bir etki sinin olmadığ ı sonucu ortaya ç ıkmı ştır. 

A nne-Babantn Eğitim Düzeyine İlişkin Araştırmalar: Anne-babanın eğ itim düzeyi il e 

benlik sayg ı s ı düzeyi aras ındak i ili şkiyi ince leyen araştırma bulgularına bakıldı ğında ; 

ergenlerin benlik sayg ı s ı düzeyini etkileyen faktörl eri ince leyen araştırmalarda , anne ve 

babalarının eğ itim düzeyleri orta ve yüksek olan öğrencil erin benlik sayg ılarının , eğitim 

düzeyi dü şük anne ve babal arın ço cukl arına göre daha yüksek olduğunu gösteren 

araştırma bul gul arı bulunmaktadır (Çuhadaroğ l u , 1989; Güngör, 1989; Özgan , 1999; 

Torucu, 1990; Tufan, 1993). 

Can ( 1991) ta rafın dan yapılan araştırmada, benzer şekild e oku r-yazar olmayan anneleri n 

çoc ukl arınd an li se ve dengi okul mezunu olan annelerin çoc ukl arın a kadar olan 

gruplarda, anne öğrenim düzeyi yükse ldikçe, öğ renc il e rin benli k kavramı düzeyleri de 

yükse lmektedir. Fakat üniversite ve yliksekokul mezunu olan annelerin ç ocuklarının 

benlik kavramları li se ve dengi okul mezunu annelerin çocukl arına göre biraz daha 

düş üktür. Baba l a rın öğrenim düzeyi yükse ldikçe öğrenc il e rin benlik kavram 

düzeylerinin de yükse l diğ i diğer bir araştırma bulgusudur. 
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Bununla birlikte, anne-babanın eğitim düzeyinin benlik saygısı üzerinde etkisi olmadığı 

-__ ,;. sonuçuna ulaşan araştırmalar da dikkati çekmektedir (Özoğul , 1988;Tufan, 1988; Turan 
- - - - _,;.~ 

ve aı·k., 1998). 

Anne-Babanın Çalrşıyor Olup Olmamasına ve Anne-Babanın Mesleğine İlişkin 

Araştırmalar: Rosenberg ( 1 965)'in yapt ı ğ ı araştırmad a; baba mes l eği nin ergenlerde 

benlik sayg ı s ını önemli ölçüde etkilemekte o l duğu sonucu ortaya ç ı km ı şt ır. Ayrıca, 

araşt ırmada babaları polis, dedektif ve şer i f gi bi otorite ve şiddeti gerektiren meslekten 

olan çocuk l arın beklenmedik şeki lde düşük benlik sayg ıya sahip oldukları bulunmuştur 

(Akt.Çuhadaroğlu , 1986). Coopersmith (1967) de, baba mesleğinin erkek çocukl arı n 

benlik saygı s ının iki yönü ile ilgil i olduğunu be lirtmi ş, benlik sayg ıs ı düzeyi düşük olan 

çocukl arın babalarının aralıklı olarak işsiz olduğunu ve berilik sayg ı s ı ge li şmeyen 

çocukl arın babalarının daha s ık sık iş değiştiren ve düzenli bir i ş yaşamı olmayan kişiler 

olduk l arını saptamıştır. Yine araştırma bul gularına göre, yüksek benlik saygısına sahip 

çocukların annelerinin çal ı ş tı ğ ı ve işl e rine karşı olum lu bir tutum içinde olan kim se ler 

o ldukl a rı sap tanmı ştır (Akt. A rı cak , 1995). 

Yurt içi nde yapıl an araştırma bul g ul a rı da farklılaşmamaktadır. Ç uhadaroğ lu ( 1989) da, 

annenin çalış ı yor o lmasının ergenin benlik sayg ı s ını olumlu yö nde etkil edi ğin i 

belirtmiştir. Güngör ( 1989) tarafın dan yap ılan lise öğrenci l erinin benlik sayg ı s ı düzeyini 

etkileyen faktörleri inceleyen araştırmas ında; anne ve baba ınesleğine göre öğren ci l er in 

benlik sayg ıl arı aras ında bazı farklılıkların olduğunu, en düşük benlik sayg ı s ı düzeyinin 

anneleri ça lı şmayan öğrenciler ile, babaları işsiz olan öğrenci l ere ait olduğunu tespit 

etmi şti r. Özoğul (1 988) ise araştırınas ınd a, annenin ça lı şınas ının çocuğun benlik 

sayg ı s ında önemli bir fark ortaya ç ı karmad ı ğ ını bulmuştur. 

Anne-Baba Yokluğuna İlişkin Araştırmalar: Mil ler ( 1976)'a göre; babanın yok! uğu 

ergenlikte erkek çocukların benlik saygılarını olumsuz yönde etk il emekted ir. Baban ın 

olmadığ ı bir evde anne, anne olumlu bir tutum içindeyse, olumsuz etkileri 

aza l tabilınektedir. Anne-baba fi gürlerinden birinin yokluğundan daha 'ÇOk, çocukla 

64 



kurduğu ilişkinin nite li ğ i benlik sayg ı sı nda daha önemli görü lmektedir 

(Akt.Satılmış, 1988). 

Rosenberg (1965), benlik saygısı yönünden normal, boşanmış ve ölüm nedeniyle 

ayrılmı ş aileleri karşılaştırdığında, ö!Umle ayrılmış ailelerin çocuklarında , ben li k 

saygısının normallere daha yakın olduğunu bulmuştur. Ayrıl ık sıras ında annenin yaş ının 

küçük!Uğü ve annenin sonradan evlenmesi ben li k sayg ı s ının daha da azalmas ına neden 

olmaktadır. Anne-baba ölüm ü, çocuk l arın benlik sayg ı s ını ayrılık ya da boşanma kadar 

etkil ememekted ir. Ancak baba ölümünün etkisi erkeklerde kızlara göre daha belirgindir 

(Akt.Çuhadaroğlu , I 986). 

Çuhadaroğ lu (I 989) da, aynı kon uyu ele alarak, ergenlerde benlik sayg ı s ını etkileyen 

faktörleri beli rtirken, ayrılmı ş ve boşanmış ai lelerin çocuklarında benlik sayg ı sı 

düzeyinin düşük olduğunu belirtmiştir. Can (1991)'a göre de, birbirleriyle iyi geçinen 

anne-baba l arın çocuklarının benlik kavram düzeyleri , iyi geçi nerneyen anne-babal arın 

çoc uklarına göre daha yüksektir. Aynı araşt ı rmada elde ed ilen di ğe r bulgul ar, anne

baba l arı öz ve sağ olan öğrenci l erin benlik kavramı puan ortalamalarının , anne veya 

babas ı üvey ve vefat etmiş olan öğre ncil erden çok daha yüksek bulunduğ u şek linde dir. 

Erol (2000) tara fınd an yapıl a n araşt ırm a bul gul a rıncl a, anne-babanın birlikte o lu şuna ve 

birlikte olmama neden ine gö re ergenl erin benlik sayg ı s ı düzeylerinin a nl am lı bir 

fa rklılık gösterm edİ ğ İ bu lu nmu ş t ur. 

Beden İmajtmt İlişkin Araşttrmalar: Beden imajı il e benlik sayg ı s ı aras ındak i ili şk i 

ince l endi ğind e ise; Tarhan (1995) tarafından yap ıl an araşt ı rmada; öğrenc il eri n 

cinsiyetlerine, yaş i arına ve anne-babalarının öğrenim durumuna göre beden imajını n 

ben li k saygısı üzerindeki etkisinin anlaml ı bulunmamasına karşılık, ders dışı faaliyetlere 

katılma durumlarına ve ai lelerinin aylık gelirlerine göre beden. imajının benlik saygıs ı 

üzerindeki etkisinin an lamlı bulunduğu görülmektedir. Aynı çalışmada beden imaj ın ın 

akadem ik başarı üzerinde de etkisi an lamlı bulunmuştur. Benzer şeki lde, Suner, İ k iz 
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(2000) tarafından yapılan araştırmada, ergenlerin fizikse l öze lliklerini değer lendirme l eri 

ile ben li k saygıs ı aras ın da anlamlı ilişki o l duğu gö rülmü ştür. 

Ergenlerin Arkadaş İlişkilerine İlişkin Araştırmalar: Benlik sayg ı sına ili şk in olarak 

ergen ler üzerinde yapılan di ğer araşt ı rma bulguları incelendiğinde; düşük ve yüksek 

benlik sayg ı s ı düzeyine sah ip ergenlerin farkl ı kişisel özel likler ve tepkiler gösterdikleri 

dikkati çekmektedir. Grunebaum ve Solamon (1987) akran ilişkileri ile benlik sayg ı sı 

ilişkisini incelediklerinde; benlik saygısı düzeyi yüksek olan ergenlerin iyi akran 

ilişki l eri, benlik sayg ı s ı düşük olan l arınsa zayıf akran ilişkileri gösterd iklerini 

bulmuşlardır (Akt.Gür, 1996). Tufan (1993) tarafından yap ılan araşt ırmada da, 

arkadaşlık kurmakta ve karşı cinsle arkadaş olmakta güçlükleri olan öğrencilerin benlik 

sayg ı larının , bu konularda güçlüğü olmayanlardan daha düşük o lduğu görü lmekted ir. 

Sport if faaliyetlerdeki arkadaşl ı k ilişkil erinde yaş ve cinsiyet fark lılı klarını incelemek 

ve d eğ işkenl e re bağ lı olarak arkadaş lık i li şki l er i ve motivasyon aras ındak i ili şkiyi 

ölçmek amacıy l a Weiss ve Sm ith (2002) tarafından yap ıl a n araşt ırma ; l 4-18 yaş 

aras ındaki ergen atletlerin, 10-13 yaş arasındaki oyuncu lardan daha fazla saclakat. 

dostluk, daha fazla işbirliği ve daha yüksek bir mücadele gösterd iklerini ortaya 

koymuştur. Kız l ar, mücadele gösteren erkeklerel en daha faz la benlik saygıs ı , 

destekleme, sadakat, dostluk ve işbirliği göstermiştir. Wells ve ark. (2002) tarafı ndan 

yapılan araştırmada; grup dışı kalma konusunda sorun yaşayan ergen öğrencilerin ben li k 

sayg ıl arının ge li şimi araşt ırılmı ş, grup dışında kalınayı önlemek için yapılmı ş sekiz 

hafta lık psikoeğitimse l programdan önce ve sonra programa katılanlara Ben lik Sayg ı s ı 

Ölçeği uygulanmı ştır. Sonuçl ar, grup dışı kalma oran ı nda önem li düşüşler olduğunu ve 

programa kat ıl an kişi l erin de benlik sayg ılarının yükse lme olduğu görülmü ştür. 

Peterson ve ark. (1995), ergen ler ile yaptıkl arı araştırınada da, ergenlerin benlik 

sayg ıl arın ın ai leleri ve arkadaşlarından gördükleri yakınlık ve sosyal destekten çok, 

onların ai lelerine ve arkadaşlarına yönelik duygularının niteliği (quality of affect) ile 

yakından ve güçlü bir ilişki içinde olduğunu belirtmektedir. Odacı (1994) tarafından 
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bulunmuştur. Çankaya ( 1997) tarafından yap ıl an araştırmada da benzer şekilde , düşük 

benlik sayg ı sına sahip öğrenci l er i n, yüksek benlik saygısına sahip olan öğren c il ere 

oranla daha yüksek sınav kayg ı sına sahip oldukları sonucu ortaya ç ıkmıştır. 

Benlik Saygısına İlişkin Diğer Araştırmalar: Gür (1996) tarafından yap ıl an 

araştırmada; ergenlerde depresyon ve benlik saygıs ı aras ında anlamlı ve negat if yö nde 

bir ilişki bulunmuştur. Düşük benlik sayg ı s ına sahip ergen· grubu, yüksek benlik 

sayg ı s ına sahip ergen grubuna göre daha yüksek depresif bel irti ler göstermiştir. Erim 

(200 1 )'in yapt ı ğ ı araşt ı rmada da; yetiştirme yurtl arında yaşayan ergenleri n ai le leri 

yanınd a yaşayan ergen lere gö re daha yalnı z ve daha depresif olduk l arı , benlik 

sayg ıl arın ın daha düşük ve sosyal destekierin de daha az o l duğu şeklinde bu lunm u ştu r. 

Benze r şeklid e, Sat ılmı ş (1988) tarafınd an yapıl an araşt ırm ad a da, benlik sayg ı s ının 

depres if duygul an ım , psikomatik belirtiler ve insanlara güvenme gibi değ i şken l er l e 

ili şk ili olduğu saptanmı ştır. Araştırmada, benlik sayg ı s ı düzeyi düşlik yetişt irme 

yurdunda yaşayan ergenlerin depres if duygulanım alt ölçeğinde yüksek puan a ldı k l a rı 

görülmü ştür. Turan ve ark. (1 998) tarafından yapılan araştırmada eli ğe r araşt ı rma 

bulgul arını desteklemekted ir. Benlik sayg ı s ı düzeyi yükse ldikçe öğrencilerin depresyon 

düzeyleri , sürekli kaygı düzeyleri ve ruhsal belirti ölçeğ i ana puan l arının aza l dığı 

saptanmıştır . 

Benl ik s ayg ı s ı il e stres arars ınd ak i ilişkiyi ince leyen araşt ırın a l a ra bakıldığında ; Guinn 

ve ark. (2002) tarafınd an yapılan araşt ı rmada, ergenlerin sorunlarla başetm e tepki si il e 

a l g ıl anmı ş stres, benlik saygıs ı ve cinsiyet a rası ndaki i l i şk il er i i ncelenmiş , elde edi len 

bulgularda, cinsiyet fark lılı ğ ı o l mamas ın a rağmen , oldukça yüksek a l g ıl anmı ş stres 

dereces i ve orta derecede benlik sayg ı s ı puan l arı ortaya ç ıkmı şt ı r. Benlik sayg ı s ı , bütün 

baş etme tepki leri içinde en etkin tepki olarak be lirl enm iş, benlik saygıs ı düzeyleri 

yüksek ergenlerin, stresle baş etme konusunda daha az zarar görme o l as ılı ğını ortaya 

çıkmışt ı r. 
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Sarı (1998) tarafından yap ılan çalışmada da; bulgu lar grup rehberfiği uygulamalarına 

kat ıl an ilkokul ikinci devre öğrencilerinin sağlık , beden ge li şim i, okul yaşamı, benlik ve 

iç yaşam ı , ge lecek yaşam ı , arkadaşlık ve başka l arı ile ilişki kurma alanındaki 

problemlerinin aza l dığın ı ve benli k kavramı düzeyleri nin artt ı ğ ını ortaya koymuştu r. 

Saigal ve ark. (2002) tarafından yap ıl an araştırmada , aş ırı derecede düşük doğum 

kilosuyla (ELB\V) doğmuş ergenlerle zamanında doğmuş ergenlerin benlik sayg ı s ı 

aras ında herhangi bir farklılık olup olmadığını çeşitli değişken l ere bağ lı olarak 

be li r l enmi ştir. Araşt ırmada ortaya ç ıkan bulgularda, ben li k sayg ı s ının psikolojik uyum 

ve okul başarıs ı nda önemli bir rol oynadığı göz önünde bulundurulmuştur. Çeşitli 

araştırmalar, ben lik sayg ı sının akademik başarıda olduğu gibi kişise l uyum, akran 

ilişkilerinin nite li ğ i ve motivasyonda da önemli bir ro l oynadığını il eri sürmektedir. 

Harter, 13- 19 yaş arasındak i gençlerde, özellikle de kızlarda fiziksel görünüm ile ben lik 

sayg ı s ı aras ın da bli ylik bir ili şk i oldu ğunu göstermektedir. Arkadaşların sosyal kabulü 

de ergenin benlik sayg ı s ı il e yakından ili şk ili d i r. Fiziksel yetersiz li ğ i olan kiş il e rin 

sağ lıklı ki ş il e rd en daha düşü k ben li k sayg ı s ın a sahip o ld uk l arı s ı k s ı k görülmektedir. 

Thompson (2002) tarafından yapılan araşt ırm ada, düş ük ben li k sayg ı s ın a neyin neden 

o ldu ğunu ve ne gibi etk il eri olabildi ğ ini ayrınt ıl arıy l a incelenmiştir. Araşt ı rmada; düşük 

ben li k sayg ı sının depresyon, 13-19 yaş arası hami leli k, suç, intihar ya da intihar 

g iri ş imi için bir risk faktörü o lduğu, çocukluktaki düşük benlik sayg ı sın ın , ergenin yeme 

bozuk lu kları ve il k yetişki nlikteki kazanç ve i şs i z li ğ in devamıyla ilgili old uğunu 

gösterdiğ i bulguları ortaya çıkmı şt ı r. B unların aksine, ben lik sayg ı sının suçluluk, ş iddet , 

uyu şturucu ya da alkol kul l an ı mı, akademik başarıdan yoksunluk, ırkçıl ı k gibi 

durumlarla ili şkis i o lm adığ ı bulunmuştur. Benli k sayg ı s ını nelerin etkil ed i ğ i konusunda, 

anne-babaya, anne-baba tutumuna, çoc ukl ar ın fizikse l an lamda örse lenm es ine dikkat 

çeki lmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma için benimsenen yöntem ele alınmış ve araştırma modeline, evren 

ve örnekleme, verı toplama araçlarına, veriler ve !oplanmasına, verilerin 

çözümlenmesine ve yorumlanmasına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

3.1. Araştırma Modeli 

Araştırmanın gerçekleşmesinde ilişkise l Tarama Modeli kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu model çerçevesinde, ilk önce genel liselerde öğrenim gören 

benlik saygısı düzeyleri farklı öğrencilerin iletişim becerilerine ilişkin algıları 

betimlenmiştir. Daha sonra benlik saygısı düzeyleri farklı genellise öğrencilerinin özlük 

ve aile nitelikleri ile sosyal ilişkilerine ilişkin bazı değişkenler açısından iletişim 

becerilerine ilişkin algılarının farklllaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenını, Eskişehir ilinde bulunan resmi genel liselerde 2003-2004 

eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrenim gören lise öğrencileri oluşturmaktadır . Eskişehir 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2003-2004 eğitim-öğretim yılı dokümanlarına göre 

Eskişehir' de ı 5 genel lise bulunmakta, bu okulların genel lise bölümlerinde 13 700 

öğrenci . Jğrenim görmektedir. 

Araştırmanın örneklemi, Eskişehir il merkezindeki ı 5 genelliseden rastgele belirlenen 4 

genel liseAü1 öğrencilerinden oluşturulmuştur . Örneklernde yer alan genel liseler ise; 
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oluşturulmuştur. Örneklernde yer alan genel liseler ise; Atatürk Lisesi, Cumhuriyet 

Lisesi, Gazi Lisesi, Kılıçoğlu Lisesi' dir. Örneklernde yer alan genel liselerin s ınıf 

düzeylerine, sınıf sayısına, cinsiyete, toplam öğrenci sayı sına ilişkin bilgiler Tablo 1 'de 

veril miştir. 

Tablo 1. Örneklernde ·Yer Alan GenelLiselerin Sınıf Düzeyine, Sınıf Sayısına ve 

Toplam Öğrenci Sayısına İlişkin Dağılımları 

Atatürk Cumhuriyet Gazi Lisesi Kılıçoğlu Genel 

Lisesi Lisesi Lisesi Toplam 

Sınıf Sayısı 4 4 4 4 16 

9. S ınıf Toplam 140 128 172 106 546 

Öğr. Sayı s ı 

Sınıf Sayı s ı 4 4 4 4 16 

1 O. S ını f Toplam 80 11 8 171 76 445 

Öğr.Sayı s ı 

Sını f Sayıs ı 4 4 4 4 ı 6 

ı 1. S ınıf Toplam ı ı 7 93 1 4 ı ı ı 7 468 

Öğr.Sayısı 

S ınıf Sayısı 12 12 12 48 

Genel Toplam 337 339 484 299 1459 

Toplam Öğr.Sayısı 

Örnekleme al ınan genel liselerde Fen, Sosyal, Türkçe-Matematik ve Yabancı Dil 

a l an l arı gözetilerek her sınıf düzeyinden iki şube rastgele belirl enmiştir. Uygulama için 

örnekleme al ınan genelliselerin Okul Müdürlükleri ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Servisleri ile görüşmeler yapılmı şt ır. Bu görüşmeler çerçevesinde uygulama yapılan 

saatte o gün, o şubede hazır bulunan öğrenci l ere gönüllük ilkesi dahilinde anketler 

verilmiştir. Uygulama sonuçlarında, yönergeye uygun olarak cevap~anmayan bazı 

anketler değerlendirme dışına alınmıştır. Örnekleme alınan genel liselerde uygulanan 
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anket sayısına ve değerlendirmeye alınan anket sayı sına ilişkin dağılım Tablo 2' de 

veri lmiştir. 

Tablo 2. Örnekleme Alınan Genel Liselerde Uygulanan Anket Sayısın a ve 

Değerlendirmeye Alınan Anket Sayısına İlişkin Dağılım 

9. S ınıf 1 O. Sınıf ll . S ınıf Toplam 

Uygulanan Anket 
45 1 55 1 472 1474 

Sayı s ı 

Değerlendirmeye 

Al ınan Anket 
546 445 468 1459 

Sayı s ı 

Tablo 2' den de görülebileceği gibi örnekleme alınan genel lise öğrencil erinden 1474 

öğrenci araştırmaya katılmıştır. Ancak istatistiksel işlemlere geçilmeden önce anketler 

araştırmacı tarafından incelenmiş ve 15 öğrenc i veri toplama araç larını gerektiğince 

cevaplamadı kları için cevap kağıtları değerlendirme dı şında bırakılmış lardır. Sonuçta, 

145 9 genel li se öğrenci sinin verileri üzerinde istati stiksel i ş l emler yapılmışt ır. Bu sayı 

Eskişehir ilindeki genel liselerde öğrenim gören lise öğrenc il erinin % 10.64 ' ünü 

o 1 uşturmaktadır . 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada genel lise öğrencilerinin benlik sayg ıs ı düzeyleri hakkında bilgi toplamak 

amacıyla Rosenberg (1 963) tarafından gelişti ri len ve Çuhadaroğlu (1 985) tarafından 

Türkçe ' ye çevrilerek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan "Rosenberg Benlik 

Saygı s ı Ölçeği" kullanılmı ştı r. Genel lise öğrencil erinin ileti ş im becerilerine i li şkin 

algılarına i li şkin bilgiler ise Korkut (1 996) tarafından geliştirilen "İ l eti şim Becerilerini 

Değerlendirme Ölçeği" ile elde edilmiştir. Genel lise öğrencilerinin özlük nitelikleri, 

aile öze llikleri ve sosyal ilişkilerine ilişkin bilgiler ise hazırlanan "Kişi sel Bilgi Anketi" 

il e toplanmıştır. "Rosenberg Benlik Saygısı Ö lçeği " EK-1 ' de, "İl etişim Becerilerini 

Değerlendirme Ölçeği" EK-2' de, "Ki ş ise l Bilgi Ankcti" EK-3 ' de sunulmuştur . Her üç 

veri toplama aracına ili şkin bilgiler ise aşağıda verilmiştir. 
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3.3.1. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, 1963 ' de Morris Rosenberg tarafından gençlerin 

benlik saygısı düzeyini belirlemek amacıyla geliştirilmiş, ABD' de geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları yapıldıktan sonra bir çok araştırmada kullanılmaya başlanmıştır 

(Çuhadaroğlu, ı 986). Ölçek özellikle ergen yaş grubu için geliştirilmiş olup, benlik 

saygısı kavramında bireyin kendini değerl endirmesine önem vermektedir. Bireysel ve 

grup olarak uygulanabilen, denekierin ölçeği kendileri doldurdukları bir kağıt kalem 

testidir. Test 63 maddeden ve ı 2 alt ölçekten oluşmaktadır. Bunlar; 

ı. Benlik saygısı 

2. Kendilik kavramının sürekliliği 

..., 
İnsanlara güvenme .). 

4. Eleştiriye duyarlılık 

5. Depresif duygulanım 

6. Hayal perestlik 

7. Psikomatik belirtiler 

8. Kişiler arası ili şkilerde tehdit hissetme 

9. Tartışmalara katılabilme derecesi 

1 O. Ana-baba ilgisi 

ı ı . Babayla ilişki 

ı 2. Psişik İzolasyon (Çuhadaroğlu, 1986; Öner, 1997). 

Ölçek İngilizce ' den Türkçe ' ye Çuhadaroğlu tarafından çevrildiiden sonra üç ayrı 

öğretim üyesi tarafından gözden geçirilmişti r. Bu taslak ölçek Hacettepe Çocuk 

Hastanesi Adolesan Polikliniğine başvuran on ergene uygulanarak maddelerin 

anlaşılabilirliği tartışılmıştır. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra ölçek son halini 

almıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmak amacıyla ölçek Ankara il 

merkezinde bir lisede kademelİ rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş beş ayrı 

sınıf'taki toplam 205 öğrenciye uygulanmıştır (Çuhadaroğlu,1986). 

Bu araştırmada, lise öğrencilerinin benlik saygısı düzeyini belirlemek için Rosenberg 

Benlik Saygısı Ölçeği'nin yalnızca benlik saygısı alt ölçeği kullanılmıştır. 

An ':'ı ch!u O·- ~..,.·ır- ~·..,;:~ 
rı;,~ .:' ;ez tr 
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Rosenberg Benlik Saygısı Alt Ölçeği'nin Puanlanması ve Yorumlanması: 

Benlik saygısı alt testi 6 madde ve 1 O sorudan oluşmaktadır. Likert tipi ölçekte 

maddelerin cevaplanması dört seçenek arasından yapılmaktadır. Gencin herhangi bir 

alana bağlı kalmadan genel olarak kendini düşünmesi ve maddelerin kendisini ne kadar 

tanımladığını seçmesi ve değerlendirmesi beklenmektedir. Bu beklenti ölçeğin üstünde 

cevaplama yönergesi olarak verilmektedir (Öner, I 997). 

Ölçekte maddeler karışık olarak yerleştirilmiştir. Birinci madde, 3 sorudan oluşmakta, 

puan alan (işaretli) şıklardan en az 2 tanesini işaretlenmiş ise I puan; ikinci madde, 2 

sorudan oluşmakta, puan alan şıklardan en az 1 tanesini işaretlenmiş ise I puan; üçüncü, 

dördüncü, beşinci maddelerde, birer sorudan oluşmakta, puan alan şıklar işaretlenmişse 

birer puan; altıncı madde, 2 sorudan oluşmakta, puan alan şıklardan en az I tanesini 

işaretlenmişse I puan alınmaktadır. işaretierne sonucu bireyin kendini olumsuz 

değerlendirmesi göz önüne alınmakta ve o madde " I" ile puanlanmaktadır. Olumlu 

değerlendirm e yapılan maddeler "O" ile puanıanmaktadır (Çuhadaroğlu , I 986). 

Benlik Saygı s ı alt testinde bu puanlama sonucu alınan puanlar "0-6" puan aras ında 

değerlendirilmektedir. Benlik sayg ısı alt testinden "0- I" puan alanların yüksek, "2-4 ·· 

puan alanların orta, "5-6" puan alanların ise düşük benlik saygısına sahip oldukları 

görülmektedir. Yüksek puan düşük benlik saygı sını işaret etmektedir 

(Çuhadaroğlu , 1986; Öner, 1997). 

Geçerlik Çalışması: 

Geçerlik çalışmasında; benlik saygısı için psikiyatrik görüşme ler, depresyon, 

psikomatik belirtiler ve kişilerarası ilişkilerde tehdit hissetme alt kategorileri için SCL-

90 kullanılmıştır. Benlik algısındaki süreklilik, insanlara güvenme, hayalperestl ik, 

eleştiriye duyarlılık, tartışmalara katılabilme derecesi, ana baba ilgisi, babayla ilişki ve 

psişik İzolasyon alt ölçekleriyle karşılaştırılabilecek yurt içinde kullanılan uygun başka 

ölçekler olmadığı için bu alt grupların geçerlik araştırması · yapılamamıştır 

(Çuhadaroğlu, 1986). 
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Psikiyatrik görüşmeler benlik saygısının değerlendirilmesine yönelik olarak 

planlanarak, beş ayrı sınıftan rastgele örnekleme ile seçilmiş beşer öğrenci alınıp 

yapılmıştır. Öğrencilerin benlik saygıları; psikiyatrik görüşme ile yapılan 

değerlendirmede öğrencilerin kendilerine ilişkin görüşlerine ve daha soma aynı 

öğrencilerin Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği'nden aldıkları puanlarnalara göre yüksek, 

orta ve düşük olarak derecelenmiştir. Görüşmelerden ve Benlik Saygısı Ölçeği ' nden 

elde edilen sonuçlar arasındaki uygunluk basit korelasyon yöntemiyle hesaplamıştır. 

Görüşmelerden ve Benlik Saygısı Ölçeği ' nden elde edilen sonuçlar arasındaki uygunluk 

basit korelasyon yöntemiyle hesaplanmıştır. Geçerlik oranı %7ı olarak saptanmıştır 

(Çuhadaroğlu, ı 986). 

Üç alt ölçeğin geçerlik çalışması ise Symptom Check List (SCL-90) kullanılarak 

yapılmıştır. Rosenberg Ölçeği'nin alt gruplarına uyan alt grupları bulunduğu için bu test 

geçerlik çalışmasında tercih edilmiştir. Rosenberg Ölçeği ' nin depresif duygulanım, 

psikomatik belirtiler ve kişilerarası ilişkilerde tehdit hissetme alt gruplarının puanlarıyla 

SCL-90'ın aynı isimli alt gruplarından alınan puanlar karşılaştırılmıştır. Basit 

kore lasyon yöntemi kullanılarak yapılan karşılaştırmada geçerlik oranları depresif 

duygulanım alt grubu için % 70 , kişilerarası ilişkilerde tehdit hissetme alt grubu için de 

% 45 olarak bulunmuştur (Çuhadaroğlu, 1986). 

Güvenirlik Çalışması: 

Güvenirlik çalışması için test-tekrar test güvenirlik yöntemi kullanılmıştır. Testin ilk 

verilişinden bir ay kadar soma aynı deneklere test ikinci kez uygulanarak alınan puanlar 

arasındaki korelasyonlar araştırılmıştır. Elde edilen güvenirlik oranları şöyledir: Benlik 

saygısı % 75 , kendilik kavramının sürekliliğ i % 75 , insanlara güvenme % 55, eleştiriye 

duyarlılık % 48 , depresif duygulanım % 70, hayalperesdik % 75 , psikomatik belirtiler 

% 89, kişilerarası ilişkilerde tehdit hissetme % 46, tartışmalara katılabilme derecesi % 
,, 

51, ana-baba ilgisi % 5 ı , babayla ilişki % 79, psişik İzolasyon %60 

(Çuhadaroğlu, ı 986). Bu değerler, ölçeği!l benlik saygısını ölçmek için güvenilir bir 

ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 
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3.3.2. İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) 

İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) , Korkut (1996) tarafından 

geliştiril en likert tipi bir ölçektir. Ölçek 25 madde içeren bir form şeklindedir. 

Yönergeyi de içeren bu formda "her zaman (4), sıklıkla (3) , bazen (2) , nadiren (1) ve 

hiçbir zaman (O)" olmak üzere derecelendirilme seçenekleri yer almaktadır. Yüksek 

puan, öğrencilerin kendi il etişim becerilerini olumlu yönde değerlendirdikleri anlamına 

gelmektedir (Korkut, 1996c ). 

İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ)'nin Geçerlik ve Güvenirliği 

Korkut (1996c ), ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yaşları 14-17 arasında 

değişen 126 öğrenci ile yapmıştır. Ölçeğin maddelerinin yapı geçerliğini, diğer bir 

deyişle çok boyutlu olup olmadığını anlamak amacıyla temel bileşenler faktör analizi 

uygulanmıştır. Dönüştürülmeden yapılan analiz sonucunda maddeler özdeğerleri 1.00 ' ın 

üstünde olan dokuz faktöre yayılmış , ancak son beş faktöre çok az sayıda madde 

girmiştir. Birinci faktörün özdeğerin in 4.3 7; ikinci ve di ğer faktörlerin özdeğerl erinin 

ise sırasıyla 1.91 ; 1.77; 1.56; 1.37; 1.27; 1.18; 1.13; 1.08 olduğu görülmüştür. Elde 

edilen faktör yığılmalarının birbirinden çok farklı olmaması ölçeğin tek boyutluluk için 

tek faktör yapısını gösterdiği biçiminde yorumlanmıştır. 

Ölçeğin güvenirliği bir testin tekrarı , diğeri iç tutarlık olmak üzere iki yolla 

hesaplanmışt ı r. Ölçeğin 126 öğrenciye üç hafta ara ile uygulanması sonucunda elde 

edil en korelasyon katsayısı .76 ve Cronbach alfa katsayısı .80 olarak bulunmuş tur 

(Korkut, 1996c ). 

3.3.3. Kişisel Bilgi Anketİ 

Araştırmanın bağımsız değişkenlerine ilişkin veri toplamak amacıyla araştırmacı 

tarafından uzman görüşü çerçevesinde genel lise öğrencilerinin özlük nitelikleri, aile 

nitelikleri ve sosyal ilişkilerine ilişkin bilgileri ortaya koyacak bir Kişisel Bilgi Arıketi 

hazırlamnıştır. Kişisel Bilgi Arıketinde genel lise öğrencilerinin özlük niteliklerine 
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ilişkin olarak cinsiyet, sınıf düzeyi, akademik başarı, doğum sırası; aile niteliklerine 

ilişkin olarak ailenin sosyo-ekonomik durum'unu algılama, algılanan anne tutumu, 

algılanan baba tutumu, annenin eğitim düzeyi, babanın eğitim düzeyi, algılanan anne

baba arındaki ilişki ile ilgili sorular yer almaktadır. 

3.4. Veriler ve Toplanması 

Araştırmada veri toplama araçlarının hazırlanmasından sonra, örnekleme alınan genel 

li se ler belirlenmiş ve bu okullarda uygulama yapabilmek için Eskişehir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü'nden gerekli izin alınmıştır. Örnekleme alınan genel li se lerdeki Okul 

Müdürlükleri ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisleri'ne uygulama hakkında 

bilgi verilmiş, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan onay belgesi 

sunulmuştur (EK-4). Uygulamanın yapılacağı gün ve ders saatleri belirlenmiş ve 

belirlenen gün ve saatte öğrencilere anket uygulaması yapılmıştır. Uygulama, 2004 

Şubat ayı içerisinde tamamlanmıştır. 

Uygulama sırasında araştırmaya katılanların bilgi toplama araçlarını cevap l andırırken 

içten olmalarını sağ lamak amacıyla araştırmanın önemi öğrenc ilere anlatılmış , isim 

yazmalarının gerekli olmadığı belirtilerek, isteyenlere araştırma sonucu hakkında 

araştırmanın bitmesinden sonra bilgi verileb ileceğ i belirtilmiştir. Uygulama yapılan lise 

öğrencilerine Rosenberg Benlik Saygıs ı Ölçeği, İletişim Becerilerini Değerlendirme 

Ölçeği, Kişisel Bilgi Anketİ hakkında gerekli açıklama yapıldıktan sonra, öğrencilerden 

de üzerindeki açıklamaları tekrar dikkatle okumaları istenmiştir. Öğrencilerin ölçme 

araçlarını ortalama 30 dakikada cevaplandırdıkları gözlenmiştir. 

Toplanan verilerin çözümlenmesi öncesinde uygulanan 1474 anket tek tek incelenerek, 

ölçme araçlarının yönergelere uygun cevaplandırılıp cevaplandırılmadığının kontrolü 

yapı lmıştır. Uygulama toplam 1474 öğrenci üzerinde yapılabilmiştir. Ölçme araçlarına 

yönergeye uygun cevap vermeyen 15 öğrencinin anketleri değerlendirme dışında. 

bırakılmıştır. Ölçme araçlarının kontrolünden sonra kalan 1459 ölçme aracı puanlanarak 

sonra elde edilen puanların istatistiksel çözümlemesi yapılmıştır. 
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Örneklemdeki genel lise öğrencilerini benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olmak 

üzere iki gruba ayırmak için benlik saygısı puanlarının aritmetik ortalaması ve standart 

sapması hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamaya göre örneklemin benlik saygısı aritmetik 

ortalaması X=1.86 ve standart sapması s=1.41 olarak bulunmuştur. Örneklemin benlik 

saygısı aritmetik ortalamasından (X=1.86), yarım standart sapma (s .05=0.70) 

aşağısındaki puan (X-(s.05)=1.16) ve yukarısındaki puan (X +(s .05)=2.56) arasında 

kalan 3 76 öğrenci analiz dışında bırakılmıştır. Böylece örneklemdeki 428 öğrenci (% 

29.2) "benlik saygısı düzeyi düşük" ve 655 öğrenci (% 44.9) "benlik saygısı düzeyi 

yüksek" olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Toplam 1083 genel lise öğrencisinin verileri 

üzerinde çözümleme yapılmıştır. 

3.5. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Araştırmada veri toplama araçları ile elde edilen bilgilerin çözümlenmesi SPSS for 

Windows paket programı kullanılarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Benlik 

saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin algıladıkları iletişim 

becerileri düzeyleri ile ilgili puan ortalamaları arasındaki farkların önem kontrolü 

bağımsız gruplara uygulanan t testi ile yapılmıştır. Benlik saygısı düzeyi düşük ve 

yüksek olan genel lise öğrencilerinin iletişim becerileri düzeylerinin çeşitli değişkenler 

açısından incelenmesi içinde, iki değişkenli seçkisiz gruplar deseninele Faktöriyel 

Varyans Analizi kullanılmıştır. Uygulanan varyans analizi sonctıncla ortak etkilerin 

önemli bulunduğu durumlarda ise bu etkinin hangi ortalamalar arasındaki farklardan 

kaynaklandığını saptamak amacıyla Tukey HSD Testi uygulanmıştır. Tüm istatistiksel 

çözümlemeler için önemlilik düzeyi .05 olarak alınmış ve bunun üzerinde olanlar ayrıca 

belirtilmiştir. 

Bağımsız değişkenierin alt grupları arasında yapılacak olan gruplar arası karşılaştırmada 

yanıltıcı sonuçlara varma olasılığını önlemek amacıyla her değişkenle ilgili bulunan 

seçeneklerin işaretlenme sıklığına bakılmıştır. Böylece, "akademik başarı" değişken 

grubundaki notlar gruplandırılarak 0.00 ile 0.99 arası "Başarısız" 1.00 ile 1.99 arası 

"Geçer", 2.00 ile 2.99 arası "Orta", 3.00 ile 3.99 arası "İyi", 4.00 ile 5.00 arası "Pekiyi"; 

"ailenin sosyo-ekonomik durumunu algılama" değişken grubunun "düşük", "orta alü", 
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"orta", "orta üstü", "yüksek" alt grupları , "düşük", "orta", "yüksek" ; "algılanan anne

baba arasındaki ilişki" değişken grubunun "çok kötü", "kötü", "ne iyi-ne kötü", "iyi", 

"çok iyi" alt grupları , "kötü", "ne iyi-ne kötü", "iyi" olarak · birleştirilerek analiz 

edilmiştir. Ayrıca "babanın eğitim düzeyi" değişkeninin alt gruplarından "okur-yazar 

değ il " alt grubu çok az sayıda frekansa sahip olması nedeniyle analiz dışında 

bırakı lmış tır. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, araştırmanın verileri üzerinde gerçekl eştiri len istatistiksel analiz 

sonuçlarına yer veri lmiştir. Benlik saygı s ı düzeyleri farklı genel lise öğrencilerinin 

iletişim becerileri düzeylerine ilişkin bulgular ve yorum, benlik saygıs ı düzeyi , özlük 

nitelikleri, aile nitelikleri ve sosyal ilişkileri olmak üzere üç temel başlık halinde 

sunulmuştur . 

4. 1. Benlik Saygısı Düzeylerine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Genel lise öğrencilerinin, benlik saygıs ı düzeyleri ile ilgili olarak dağılımları, ortalama 

ve standart sapmalan ile benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olanların algıladıklan 

iletişim becerileri düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. 

4.1.1. Benlik Saygısı Düzeylerine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Benlik saygısı düzeyi açısından genel lise öğrencilerinin, benlik saygısı puaniarına 

ilişkin dağılım incelenmiş ve dağılımlar Tablo-3 'de verilmiştir. 

- - - - - - - - -----
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Tablo-3. Genel Lise Öğrencilerinin Benlik Saygıs ı Puaniarına İlişkin Dağılım 

Benlik Saygısı Puanları Frekans % Toplamlı% 

0.00 255 ı 7.50 17.50 

1.00 400 27.40 44.90 

2.00 376 25.8 0 70.70 

3.00 247 ı6.90 87.60 

4.00 ıo4 7 . ıo 94.70 

5.00 53 3.60 98.40 

6.00 24 1.60 ıoo.oo 

Toplam 1459 ı 00.00 

Tablo-3' deki dağılım çerçevesinde dağılımın aritmetik ortalaması 1.86 ve standart 

sapması 1.41 ' dir. bu dağılımın ortalamasından yarım standart sapma aşağısında kalan 

öğrenciler "düşük", yukarısında kalan öğrenciler "yüksek" ve yarım standart sapma 

aşağı ve yukarıs ı arasında kalan öğrenciler ise "orta" benlik saygısı grupları olarak 

sınıflandırılmışlardır. Benlik saygı sı düzeyi grupların (yüksek, orta ve düşük) ilişkin 

ortalama ve standart sapmalar Tablo-4 'de verilmiştir. 

Tablo-4. Benlik Saygısı Düzeyi Gruplarına İlişkin Ortalama ve Standart Sapmalar 

Benlik Saygısı Düzeyi N X s 

Yüksek 655 0.6ı 0.49 

Orta 376 2.00 0.00 

Düşük 428 3.66 0.90 

Toplam 1459 1.86 1.41 

Tablo-4' deki benlik saygısı düzeyi gruplarından, bu araştırmada, düşük ve yüksek olan 

uç gruplardaki öğrencilerin algılanan iletişim becerileri incelenmiştir. Orta grup, 

araştırmanın analizine dahil edilmemiştir. 



4.1.2. Benlik Saygısı Düzeylerine Göre Algılanan İletişim Becerileri Düzeyine 

İlişkin n·uıgular ve Yorum 
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Benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin iletişim becerileri 

düzeyleri açısından farklılık gösterip göstermediklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin iletişim becerileri 

ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları arasındaki farkın önemli olup olmadığı 

bağımsız gruplar için kullanılan t testi ile analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo-5 'de 

verilmiştir. 

Tablo-S. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Algılanan İletişim Becerileri Düzeylerine İlişkin Ortalamalar, 

Standart Sapmalarvet Değeri 

İletişim Becerileri -
n X s t Sonuç 

Düzeyi 

Benlik Saygısı 
428 73.1 2 12. 02 

Düzeyi Düşük Önemli 
7.56 

Benlik Saygısı P<.001 
655 78.18 9.86 

Düzeyi Yüksek 

(sd= l081) 

Tablo-S'de görüldüğü gibi, benlik saygısı düzeyi yüksek olan genel lise öğrencilerinin 

algılanan il eti şim becerileri puan ortalamaları benlik saygısı düzeyi düşük olan genel 

lise öğrencilerinden daha yüksektir. Ortalamalar arasındaki bu farkın ise önemli olduğu 

görülmektedir. Böylece benlik saygısı düzeyi yüksek olan genel lise öğrencilerinin, 

benlik saygı s ı düzeyi düşük olanlardan algılanan iletişim becei:-ileri düzeylerinin önemli 

derecede daha yüksek olduğu belirtilebilir. 

Alanyazındaki bulgular, benlik saygısı düzeyi ve algılanan iletişim becerileri düzeyi 

açısından; düşük benlik saygısına sahip bireylerin, kendilerini daha çok yalnız 

hissettiklerini, daha çok tehdit algılayıp, eleştiriye duyarlılık gösterdiklerini, kendilerini 
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ifade etmede yetersiz, daha tedirgin, pasif, çekingen, kaygılı, utangaç, sosyal ilişkileri 

zayıf, uyumsuz, aşağılık duygusu içinde, özgüvenlerinin düşük, başarmak için isteksiz 

olduklarını; yüksek benlik saygısına sahip bireylerin, bağımsız davranabilme ve yaratıcı 

etkinlik gösterebilme yeteneğine sahip, özgüvenlerinin yüksek, girişimci, atılgan , 

araştırıcı, sosyal ilişkilerinin kuvvetli , kaygı düzeylerinin düşük, kaygı yaratan 

durumları denetleyebilen, uyumlu, sorunlarla başa çıkınada kendini yeterli bulduklarını , 

çaba gösterdiklerinde çözüm bulacakianna inanan, başaımak için istekli olduklarını 

ortaya koymaktadır (Coopersmith' den aktaran Gür, 1996; Durmuş ve ark. 2001; 

İnanç,1997; Rosenberg,1965'den aktaran Güngör,1989; Turan ve ark.1998) . 

Bu araştırmada elde edilen benlik saygısı düzeyi düşük /yüksek genellise öğrencilerinin 

algılanan iletişim becerileri düzeylerinin de düşük/yüksek olduğu bulgusu alanyazındaki 

bulguları destekler niteliktedir. Bir başka deyişle , genel lise öğrencilerinin benlik 

saygısı düzeyi azaJelıkça al gı lanan iletişim becerileri düzeyi azalmakta yada benlik 

saygısı düzeyi aıitıkça al gılanan iletişim becerileri düzeyi de aıimaktadır. 

Araştırmada elde edi len bu sonuç, benlik saygısı düzeyinin kişilerarası ilişkilerde 

önemli bir faktör olduğu ile açıklanabi lir. Çünkü, yüksek benlik saygısına sahip bireyler 

kendilerine güven duymakta ve başarmak için daha çok çaba ve istek duymaktadırlar. 

Başarı ya da başarısızlıklarının sorumluluğunu kendilerinde görmektedirler. Dolayısıyla 

kişilerarası ilişkilerde daha etkin ve girişimcidirler (H elen Bee, 1981 ' den aktaran 

Ancak, 1995). Bunun yanısıra yüksek benlik saygısına sahip bireyler kişilerarası 

ilişkilerinele başkalarından gelen olumlu ya da olumsuz değerlendirmel e ri ilişkilerinde 

daha yüksek performans göstermek amacıyla dikkate almaktadırlar (J ones,1973 ' den 

aktaran S atılmış , 1988). Bu açıklamalar çerçevesinde, genel lise öğrencilerinin benlik 

saygısı düzeyi yükseldikçe özgüvenlerinin arttığı, kendilerini kabul ettikleri ve saygı 

duydukJan için de iletişim becerilerini daha olumlu algıladıkları söylenebilir. İletişim 

becerilerini olumlu algılayan genel lise öğrencilerinin de iletişim becerilerine sahip 

olduklarından dolayı daha sağlıklı ye uyumlu kişilerarası ilişkilerele bulunduklan 

sonucu ortaya çıkabilir. 
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4.2. Özlük Nitelikleri İle İlgili Değişkenlere Göre Algılan İletişim Becerileri 

Düzeyine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Genel lise öğrencilerinin özlük nitelikleri ile ilgili olarak; cinsiyet, s ınıf düzeyi, 

akademik başarı, doğum sırası değişkenleri algılanan iletişim becerileri düzeyi 

açısından incelenmiştir. 

4.2.1. Cinsiyete Göre Algılanan İletişim Becerileri Düzeyine İlişldn Bulgula r ve 

Yorum 

Benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin algılanan i l etişim 

becerileri düzeylerinin cinsiyetlerine göre değişiklik gösterip göstermediğini 

belirlemeye yönelik olarak elde edilen ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 6'da 

verilmiştir. 

Tablo-6. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Cinsiyetlerine Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin Ortalamalar 

ve Standart Sapmalar 

Benlik Saygıs ı Düşük Yüksek Toplam 

Düzeyi 

Cinsiyet n x s n X s n X s 

Kız 261 75 .39 9.92 406 79.95 8.60 667 78 .16 9.40 

Erkek 167 69.57 14.04 249 75.30 11.05 416 73.00 12.64 

Tablo-6' da kızların algılanan iletişim becerileri puanlarının erkeklere oranla daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Benlik saygısı düzeyi açısından bakıldığında; benl ik 

saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan grupların her ikisinde de kızların algılanan iletişim 

becerileri puanlarının daha yüksek olduğu, algılanan iletişim becerileri puanı en yüksek 

olan grubun benlik saygısı düzeyi yüksek olan kız grubuna, algılanan iletişim becerileri 

puanı en düşük olan grubun ise benlik saygısı düzeyi düşük olan erkek grubuna ait 

olduğu görülmektedir. 
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Grupların ortalamaları arasında gözlenen bu farkların istatistiksel yönden önemliliğini 

belirlemek amacıyla verilere, 2 (benlik saygıs ı : düşük~yüksek) x 2 (cinsiyet: kız-erkek) 

faktörlü desene uygun varyans analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 7'de verilmiştir. 

Tablo-7. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Cinsiyetlerine Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin 

Varyans Analizi Sonuçları 

Kareler Serbestlik Kareler F 
Varyans Kaynağı 

Toplamı Derecesi Ortalaması Değeri 
Sonuç 

Önemli 

A (Benlik Saygısı) 6490.46 1 6490.46 59.10 P<.0001 

Önemli 

B (Cinsiyet) 6708.77 1 6708 .77 61.08 P<.0001 

AxB (Benlik Saygısı x 83.63 1 83.63 0.76 Önemsiz 

Cinsiyet) 

Hata 118507.95 1079 ı 09.83 

Toplam 131907.89 1082 

Benlik sayg ı s ı düzeyi düşük ve yüksek olan genel li se öğrencilerinin algılanan il etişim 

becerileri arasındaki farkın (Düşük : X= 73 .12, Yüksek : X= 78 .18) önem kontrolü 

Tablo-S'de yapılmış ve benlik saygısı düzeyi yüksek olanlar lehine önemli olduğu 

bulunmuştur. Tablo-7' de de benlik saygı sı düzeyi düşük ve yüksek olan gruplar 

arasındaki farka ilişkin F değerinin önemli olduğu görülmektedir. 

Tablo-7' de cinsiyet değişkenin de algılanan iletişim becerileri puanlan üzerinde önemli 

bir temel etkiye sahip olduğu görülmektedir. Tablo-6'da görüldüğü gibi, kızların 

iletişim becerileri puan ortalaması (X= 78.16), erkeklerden (X= 73 .00) daha yüksektir. . 
Bununla birlikte algılanan iletişim becerileri düzeyleri yönünden benlik saygısı düzeyi 

grupları ile cinsiyet arasındaki etkileşimin önemli olmadığı görülmektedir. 

: · .... -
.:· .. 

.. , 
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Alanyazında kızların iletişim becerilerini erkeklere göre daha olumlu algıladıkları bazı 

araştırmalarla ortaya ko nmaktadır (Görür,200 ı ; Korkut, ı996b ; Korkut, ı999) . Yine yurt 

dışında kızların iletişim becerilerinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu gösteren 

araştırmalara da rastlanmaktadır (Akt.Görür,200 ı) . B n araştırma bulguları 

alanyazındaki bulgul arı destekler niteliktedir. Bununla birlikte alanyazında öğrencilerin 

il etişim becerileri düzeylerinin cinsiyete göre farklılık göstermediğini (İlas lan,2 00 1) ve 

erkeklerin kızlara göre sözel olmayan iletişim becerilerini daha çok kullandıkları (Akt. 

Görür,200 1) bulguları da ortaya çıkmıştır. 

Bu araştırma bulgularında, kızların algı lanan iletişim becerilerinin önemli derecede 

daha yüksek olduğu söylenebilir. Kızların algılanan iletişim becerilerinin yüksek 

olması, kızların ve erkeklerin farklı cinsiyet rollerine sahip olmalarının diğer kişilerle 

iletişimlerini etkilediği, yetiştirilme tarzları sonucu erkek çocukların kız çocuklara göre 

daha kolay ve istenilen nitelikte uyum sağlayamadığı (Akt.Görür,2 00ı) , kızların sözel 

üstünlüğünü , gereksinimlerini karşılamak için toplumun onlara davranış izni vermemesi 

nedeni yle davranış yerine sözü kullanmaları ile kazanmaları ve anne ile özdeşim 

kurarak daha s ık konuşabilmeleri (Akt.Görür,200 ı) ile açıklanabilir. Bununla birlikte 

kızların beklentilerini, düşündüklerini, kaygılarını daha s ık ve aç ık olarak ifade 

edebilmeleri, yine kızların arkadaşlık ili şki lerine erkeklerden daha fazla önem vermeleri 

nedeniyle sosyalleşme sürecinde kızların iletişim becerilerini öğrenmeleri daha fazla 

desteklenmekte ve do layısıyla da iletişim becerileri erkeklere göre daha iyi 

olabilmektedir (Görür,200 ı ; Korkut, ı 996b ). 

4.2.2. Sınıf Düzeyine Göre Algılanan İletişim Becerileri Düzeyine İlişkin Bulgular 

ve Yorum 

Benlik sayg ı s ı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrenci l erinin algılanan iletişim 

becerileri düzeylerinin sınıf düzeylerine göre değişiklik gösterip göstermediğini 

belirlemeye yönelik olarak eelele edilen ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 8'de 

verilmiştir. 
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Tablo-8. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 
:. 

Sınıf Düzeyine Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin 

Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

Benlik Saygısı Düşük Yüksek Toplam 

Düzeyi 

Sınıf Düzeyi n X s n x s n X 

9. S ınıf 152 7 1.22 12.04 22 1 77.48 9.69 373 74.92 

1 O. S ınıf 141 75. 61 11 .57 197 78. 18 9.35 338 77. 11 

ll . S ınıf 135 73. 12 12. 11 237 78.84 10.40 372 76.60 

s 

11.1 3 

ı 0.40 

11 .43 

Tablo-8 'de 1 O. sınıf öğrencilerinin al gılanan il eti şim becerileri puanlarının daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Benlik saygı s ı düzeyi açısından bakıldığında; benlik saygı s ı 

düzeyi yüksek olan sınıf düzeyi gruplarının tümünün algılanan ileti şim becerileri 

puanlarının daha yüksek olduğu ; algıl anan il etişim becerileri puanı en yüksek grubun 

benlik s aygı s ı düzeyi yüksek olan 1 O. ve ll . sınıf öğrencilerine, algılanan il eti şim 

becerileri puanı en düşük grubun ise benlik sayg ı s ı düzeyi düşük olan 9. s ını f 

öğrenc il e rine ait olduğu be lirl enmiştir. 

Grupların ortal amal arı aras ında gözlenen bu fark ların istatistiksel yönden önemlili ğini 

beli rlemek amac ıyl a veri lere, 2 (benlik saygı s ı : düşük-yüksek) x 3 (sınıf düzeyi: 9-1 O

ll) faktörlü desene uygun varyans analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 9' da 

verilmişti r. 
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Tablo-9. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Sınıf Düzeyine Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin Varyans 

Analizi Sonuçları 

Kareler Serbestlik Kareler 
Varyans Kaynağı 

Toplamı Derecesi Ortalaması 
F Değeri Sonuç 

Önemli 

A (Benlik Saygısı) 6452.46 ı 6452.46 56.22 P<.0001 

Önemli 

B (S ınıf Düzeyi) ı 123 .71 2 561 .85 4.90 P<.01 

AxB (Benlik Önemli 

Sayg ı sı x Sınıf Düzeyi) 747.67 2 373 .84 3.26 P<.04 

Hata 123611.5 1 1077 114.77 

Toplam 131907.89 1082 

Benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin algılanan iletişim 

becerileri arasındaki farkın (Düşük: X= 73.12, Yüksek: X= 78.18) önem kontrolü 

Tablo-S'de yapılmış ve benlik saygısı düzeyi yüksek olanlar lehine önemli o lduğu 

bulunmuştur. Tablo-9 ' da benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan gruplar arasındaki 

farka ilişkin F değerinin önemli olduğu da görülmektedir. 

Tablo-9' da sınıf düzeyi değişkenin de algılanan iletişim becerileri puanları üzerinde 

önemli bir temel etkiye sahip olduğu görülmektedir. Yine, benlik saygısı düzeyinin 

düşük ya da yüksek olması ile sınıf düzeyi arasındaki etkileşime ilişkin F değeri (p<.05) 

önemli bulunmuştur. 

Sınıf düzeyleri arasındaki önemli bulunan etkileşimin hangi gruplar arasında olduğunu 

anlamak amacı ile kullanılan Tukey HSD Testi sonuçları Tablo- lO'da verilmiştir. 



Tablo-lO. Genel Lise Öğrencilerinin SınıfDüzeyine Göre Algılanan İletişim 

Becerileri Puaniarına İlişkin Tukey HSD Testi Sonuçları 

Sınıf Düzeyi 9. S ınıf ıo .Sınıf ı ı .S ınıf 

9.Sınıf - 2. ı8 * 1.67 

ı O. Sınıf - - 0.5 1 

*p<.0 1 
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Tablo 1 O' da 9. sınıfta olan genel lise öğre nci l erin algılanan i l etişim becerileri puanı 

ortalaması (X=74. 92) ile 10. s ınıfta olan genel lise öğrencilerinin al gılanan i l et i şim 

becerileri puanı ortalaması (X =77. ı ı) arasındaki fark önemli düzeyde bulunmuştur. 

9. sınıf öğrenci lerinin algılanan iletişim becerileri puanları 1 O. sınıf öğrencilerinden 

önemli derecede daha düşüktür. 9. sınıf örencilerinin 10. sınıf öğrenci lerine göre 

algılanan iletişim becerileri puanlarının daha düşük olması; 9~ sınıf öğrencilerinin yeni 

bir okulda arkadaşları ve öğretmenleri ile uyum sağlama sürecinde olması nedeniyle 

iletişim kurmada zorluk yaşaması , 1 O. sınıf öğrencilerin ise okula uyum sağlama 

sürecini yaşamı ş olmalan ile açıklanabilir. 

Yine, Tablo-9'dan i z lendiği gibi , benlik sayg ı s ı düzeyinin düşük ve yüksek olmas ı ile 

sınıf düzeyi arasındaki etki leşime ilişkin F değeri (p<.04) de anlam lı bulunmuştur. 

Önemli bulunan bu ortak etki Şekil i (a,b)'de gösterilmiştir. 

Ilet isim Becerisi 
oor---------------------, 

78 

76 

74 

ro 
ro n 
E 
.!!! 
ro 

si nif 

o 
9 

.. 10 

~ 6 70 ıL----------------------1. o 11 
yük; ek 
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(a) 

Iletisim Becerisi 
BOr---------------~ 
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76 

74 

~ / 
ro 72 / 
E 
~ 
ro 
t: 

/ 
/ 

/ 

o 70~------~-------4 
9 10 11 

s inif 

(b) 

Ben li k Sa yg isi 

o yü kse k 

: düsük 

Şekil (a,b): A x B (Benlik saygısı Düzeyi x SınıfDüzeyi) Etkileşimine İlişkin Grafikler) 
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Benlik saygısı düzeyinin düşük ve y·üksek olması ile sınıf düzeyi arasındaki önemli 

bulunan etkileşimin hangi gruplar arasında olduğunu anlamak amacıyla Tukey HSD 

testi sonuçlan Tablo-ll ' de verilmiştir. 

Tablo-ll. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Sınıf Düzeylerine Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin Tukey HSD 

Testi Sonuçları 

Benlik Saygısı Düzeyi Yüksek 
9. Sınıf 1 O. S ınıf ll. S ını f 

Benlik S aygı s ı Düzeyi Düşük 

9. S ınıf 6.25* * 6.96** 7.62** 

1 O. S ınıf 1.86 2.57 3.23 

ll . Sınıf 4.82* * 5.52** 6.18** 

*p<.OOl , **p<.OOOl 

Tablo- ll ' de benlik saygısı düzeyi yüksek olan 9 ., 1 0., ll. sınıflar ile benlik saygı s ı 

düzeyi düşük olan 1 O. sınıf dışındaki diğer gruplar arasindaki algılanan iletişim 

becerileri puan ortalamalan farklarının tümünün önemli olduğu görülmektedir. Böylece, 

benlik sayg ı s ı düzeyi düşük olan 9. sınıf ve ll . sınıf genel lise öğrenc ilerinin al gıl anan 

il e ti ş im beceril eri puanlarının benlik sayg ı s ı düzeyi yüksek olan 9. sınıf, 1 O. sınıf\ e ll . 

s ınıf genel lise öğrenc il erininkinden daha düşük olduğu ortaya çıkmaktadı r. 

Alanyazında ll . s ınıf öğrenc il erinin il eti şim becerilerine ait al gılarını daha yüksek 

olduğu (Görür,2001) ve ergenlerin il eti şim becerilerini düzeylerinin sınıf düzeyine göre 

farklılık göstermediğine ili şkin (İlaslan,200 1; Korkut, 1999) araştırma bulguları 

bulunmaktadır. 

Ergenlik dönemini yaşayan sınıf düzeyleri farklı lise öğrenci lerinin algılanan iletişim 

becerileri puanlan arasında çok fazla fark olmaması ile birlikte, benlik saygısı düzeyi 

yüksek 9., 1 O. ve ll . sınıf öğrencilerinin algılanan iletişim becerileri puanlarının benlik 

saygısı düzeyi düşük 9. ve ll. sınıf öğrencilerinden daha yüksek olması ; benlik saygı s ı 

düzeyi düşük olan 9. sınıf öğrencilerinin yeni bir okulda arkadaşlan ve öğretmenleri ile 
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uyum sağlama sürecinde olması nedeniyle iletişim kurmada zorluk yaşaması ile 

açıklanabi li r. Benlik saygısı düzeyi düşük olan ll. sınıf öğrencilerinin ise ÖSS ve 

gelecek kaygısı yaşamal arı ve başaramama düşüncesi ned~niyle özgüvenlerinin düşük 

olmasının il etişim kurmada ve il et işim beceri lerini algıı'amalarında olumsuz etki si 

olduğu söylenebi li r. 

4.2.3. Akademik Başanya Göre Algılanan İletişim Becerileri Düzeyine İlişkin 

Bulgular ve Yorum 

Benlik saygıs ı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin algılanan iletişim 

becerileri düzeylerinin akademik başanya göre değişiklik gösterip göstermediğini 

belirlemeye yönelik olarak elde edilen ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 12 'de 

veri lmiştir. 

Tablo-12. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Akademik Başanya Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin 

Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

Benlik 

Saygı s ı Düşük Yüksek Toplam 

Düzeyi 

Akademik - - ·-
n X s n X s n X s 

Başarı 

Başarıs ız ı 5 ı . oo - - - - ı 5 1.00 -

Geçer 2 52.50 38.89 8 75.25 ı3 .58 ı o 70.70 20.09 

Orta 68 74.96 ı 2.79 94 76.78 ı 0.44 ı62 76. 01 ıi.48 

iyi 202 73.09 ıı.45 280 78.26 9.47 482 76.09 ıo .64 

Pekiyi 155 72.76 11.77 273 78 .67 9.92 428 76.18 10.99 

Tablo-12'de akademik başarısı pekiyi olanların algılanan iletişim becerileri puanlannın 
' 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Benlik saygısı düzeyi açıs.mdan bakıldığında; benlik 

saygı sı düzeyi yüksek olan akademik başarı gruplarının tümünün algılanan i letişim 
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becerileri puanlannın daha yüksek olduğu; algılanan iletişim becerileri puanı en yüksek 

grubun benlik saygısı düzeyi yüksek olan akademik başansı pekiyi olan gruba, 

algılanan iletişim becerileri puanı en düşük grubun ise benli~ saygısı düzeyi düşük olan 

akademik başarı düzeyi başarısız olan gruba ait olduğu görülmektedir. 

Tablo-12 ' de iz l eneceği gibi "başarı s ız" ve "geçer" gruplanndaki genel li se 

öğrencilerinin benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek gruplardaki öğrenc i sayılarının 

çok az olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu gruplar varyans analizine dahil 

edilmemi ştir. 

Grupların ortalamalan arasında gözlenen bu farkların istatistiksel yönden önemliliğini 

belirlemek amacıyla verilere, 2 (benlik saygı s ı : düşük-yüksek) x 3 (akademik 

başan : orta-iyi -pekiyi) faktörlü desene uygun varyans analizi uygulanmış ve sonuçlar 

Tablo 13 ' de verilmiştir. 

Tablo-13. Benlik Saygıs ı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Akademik Başarı Düzeyine Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İ l işkin 

Varyans Analizi Sonuçları 

Kareler Serbestlik Kareler 
Varyans Kaynağı 

Toplamı Derecesi Ortalamas ı 
F Değeri Sonuç 

Önemli 

A (Benlik Saygısı) 3782.35 ı 3782.35 33.44 P<.0001 

B (Akademik Başarı) 4.34 2 2.17 0.02 Önemsiz 

AxB (Benlik Sayg ı s ı x 482.35 2 24 1.1 7 2.13 Önemsiz 

Akademik Başarı) 

·' 

Hata 120564.37 1066 113 .10 

Toplam 127335.48 1071 
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Benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin algılanan iletişim 

becerileri arasındaki farkın (Düşük: X= 73.12, Yüksek: X= 78 .18) önem kontrolü 

Tablo-S' de yapılmış ve benlik saygı sı düzeyi yüksek olanlar lehine önemli olduğu 

bulunmuştur. Tablo-13 'de de benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan gruplar 

arasındaki farka ilişkin F değerinin önemli olduğu görülmektedir. 

Tablo-13 'de akademik başarı değişkenin de algılanan iletişim becerileri puanları 

üzerinde önemli bir temel etkiye sahip olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte 

al gı lanan iletişim becerileri düzeyleri yönünden benlik saygısı düzeyi grupları ile 

akademik başarı arasındaki etki leşimin önemli olmadığı da görülmektedir. 

Alanyazında, akademik başarı il e a lgılanan iletişim becerileri düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırma bulgularında, farklı 

akademik başarı düzeylerine sahip genel lise öğrencilerinin algılanan iletişim becerileri 

düzeyleri arasında önemli bir farklılığın olmadığı söylenebilir. 

Bu araştırmada, benlik saygı s ı düzeyi yüksek ve akademik başarı düzeyi "Pekiyi" olan 

öğrencilerin algılanan iletişim becerileri düzeyi daha yüksektir. Ancak istatistiksel 

önemlilik düzeyinde değildir. Öğrencil erin yüksek akademik başanya sahip olmaları ; 

bilişsel düzeylerinin, özgüvenlerinin ve sorumluluk bilincinin de yüksek olduğunun 

göstergesi o labi l eceğinden araştırma farklı örneldem grubu ile tekrar yapıl abi li r. 

4.2.4. Doğum Sırasına Göre Algılanan İletişim Becerileri Düzeyine İlişkin Bulgular 

ve Yorum 

Benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrenci lerinin algılanan iletişim 

becerileri düzeylerinin doğum sırasına göre değişiklik gösterip göstermediğini 

belirlemeye yönelik olarak elde edilen ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 14'de 

verilmiştir. 
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Tablo-14. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Doğum Sırasına Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin 

Ortalamalar ve Standart Sapmalar __ ,_> 

Benlik Saygıs ı 
Düşük Yüksek Toplam 

Düzeyi 

Doğum Sırası n x s n X s n X s 

Tek Çocuk 21 73.48 ı 2 . 05 39 76.13 12.49 60 75.20 12.3 0 

İlk Çocuk ı77 73.ı6 ı 2 .1 5 246 79.ıı 9.37 423 76.62 ı ı. o ı 

Ortanca Çocuk 83 7ı.25 ıl.76 ı 05 77.85 ıı.o4 ı88 74.94 ıı.80 

Son Çocuk ı47 74.07 ı2 . 02 265 77.75 9.33 4ı 2 76.44 ı 0.5 0 

Tablo- ı4 ' de ortalamalar arasında çok fazla fark görülmemesine karşılık ilk çocukların 

algılanan iletişim becerileri puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Benlik 

saygısı düzeyi açısından bakıldığında ; benlik saygıs ı düzeyi yüksek olan doğum sırası 

gruplarının tümünün a l gılanan iletişim beceril eri puan larının daha yüksek olduğu ; 

algılanan iletişim becerileri puanı en yüksek grubun ise benlik saygısı düzeyi yüksek 

olan ilk çocuk grubuna, algı lanan il etişim becerileri puanı en düşük grubun ise benlik 

saygısı düzeyi düşük olan ortanca çocuk grubuna ait olduğu görülmektedir. 

Grupların ortalamaları arasında gözlenen bu farkların istatistiksel yönden önemliliğini 

belirlemek amacıyla verilere, 2 (benlik saygı s ı: düşük-yüksek) x 4 (doğum sıras ı: tek

ilk-ortanca-son) faktörlü desene uygun varyans analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 

ı 5 ' de verilmiştir. 
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Tablo-lS. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Doğum Sırasına Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin 

Varyans Analizi Sonuçları 

Varyans Kaynağı Kareler Serbestlik Kareler F Değeri Sonuç 

Toplamı Derecesi Ortalaması 

Önemli 

A (Benlik Saygısı) 3094 .70 ı 3094.70 26.74 P<.OOOl 

B (Doğum Sırası ) 383.82 "' 127.94 1.11 Önemsiz _) 

AxB (Benlik Saygısı x 446.69 "' 148.90 1.29 Önemsiz _) 

Doğum Sırası) 

Hata 124418.72 1075 11 5.74 

Toplam 131907.89 1082 

Benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin algılanan iletişim 

becerileri arasındaki farkın (Düşük: X= 73.12, Yüksek: X= 78 .18) önem kontrolü 

Tablo-S' de yapılmış ve benlik saygısı düzeyi yüksek olanlar lehine önemli olduğu 

bulunmuştur. Tablo-15 ' de de benlik saygı sı düzeyi düşük ve yüksek olan gruplar 

arasındaki farka ilişkin F değerinin önemli olduğu görülmektedir. 

Tablo-15 'de doğum sırası değişkenin de algılanan iletişim becerileri puanları üzerinde 

önemli bir temel etkiye sahip olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte algılanan 

iletişim becerileri düzeyleri yönünden benlik saygısı düzeyi· grupları ile doğum sırası 

arasındaki etkileşimin önemli olmadığı da görülmektedir. 

Alanyazında ilk doğan çocukların düşük iletişim becerilerine · sahip olduğu (Akt. 

Görür,200 1 ), tek ve son çocuklarında yüksek iletişim becerilerine sahip olduğu 

(Akt.Görür,200 1; Fenson,1994) dikkati çekmektedir. 
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Bu araştırma bulgularında, farklı doğum sırasına sahip genel lise öğrencilerinin 
. < 

algılanan iletişim becerileri düzeyleri arasında önemli bir farklılığın olmadığı 

söylenebilir. Bu araştırmada, benlik saygısı düzeyi yüksek ilk çocuk grubunun algılanan 

il etişim becerileri düzeyi de yüksektir. Ancak istatistiksel anlamlılık düzeyinde değildir. 

Daha önce yapılan benzer araştırmalar dikkate alındığında; doğum sırasına bağlı olarak 

anne-babanın çocuklarına karşı farklı davranış biçimine ve farklı beklentilere sahip 

olmaları çocukların iletişim becerilerini etkileyeceğinden araştırma farklı örneklem 

grubu ile tekrar yapılabilir. 

4.3. Aile Nitelikleri İle İlgili Değişkenlere Göre Algılan İletişim Becerileri Düzeyine 

İlişkin Bulgular ve Yorum 

Genel lise öğrencilerinin aile nitelikleri ile ilgili olarak; ailelerinin sosyo-ekonomik 

durumunu algılamaları, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, algılanan anne tutumu, 

algılanan baba tutumu, algılanan anne-baba arasındaki ilişki değişkenleri il etişim 

becerileri düzeyi açısından incelenmiştir. 

4.3.1. Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Durumunu Algılamalarına Göre Algılanan 

İletişim Becerileri Düzeyine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Benlik sayg ı s ı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin algılanan iletişim 

becerileri düzeylerinin ailelerinin sosyo-ekonomik durumunu algılamalarına göre 

değişiklik gösterip gö stermediğini belirlemeye yönelik olarak elde edil en ortalamalar ve 

standart sapmalar Tablo 16 ' da verilmiştir. 
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Tablo-16. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Durumunu Algılamalarına Göre Algılanan İletişim 

Becerileri Puaniarına İlişkin Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

Benlik Saygısı 
Düşük Yüksek Toplam 

Düzeyi 

Ailelerinin - - -
Sosyo-Ekonomik n X s n X s n X s 

Durum Algıları 

Düşük 52 70.27 9.83 57 77.26 12.37 109 73. 93 11.72 

Orta 273 73.42 12.37 426 77.81 9.83 699 76.09 11.09 

Yüksek 95 74.37 12.02 168 79.22 8.90 263 77.47 10.02 

Tablo-16' da ailesinin sosyo-ekonomik durumunu yüksek olarak algılayan grubun 

algılanan iletişim becerileri puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Benlik 

sayg ı sı düzeyi açısından bakıldığında; benlik · saygısı düzeyi yüksek olan ai lesinin 

sosyo-ekonomik durumunu a l gılama gruplarının tümünün algılanan iletişim becerileri 

puanlarının daha yüksek olduğu ; algılanan il etişim becerileri puanı en yüksek grubun 

ise benlik sayg ı s ı düzeyi yüksek olan, ai lesinin sosyo-ekonomik durumunu yüksek 

olarak algılayan gruba, algılanan iletişim becerileri puanı en düşük grubun ise benlik 

saygı s ı düzeyi düşük olan, ailesinin sosyo-ekonomik durumunu düşük olarak algılayan 

gruba ait olduğu görülmektedir. 

Grupların ortalamaları arasında gözlenen bu farkların istatistiksel yönden önemliliğini 

belirlemek amacıyla verilere, 2 (benlik saygısı : düşük-yüksek) x 3 (ailelerinin sosyo

ekonomik durumunu algılamaları: düşük-orta-yüksek) faktörlü desene uygun varyans 

analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 17' de verilmiştir. 
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Tablo-17. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Durumunu Algılamaları Göre Algılanan İletişim 

Becerileri PuanlarıRa İlişkin Varyans Analizi Sonuçları 

Kareler Serbestlik Kareler 
Varyans Kaynağı 

Toplamı Derecesi Ortalaması 
F Değeri Sonuç 

Önemli 

A (Benlik Saygısı) 4442.57 1 4442.57 38.46 P<.OOOl 

Önemli 

B (Ailelerinin Sosyo- 702.25 2 35 1.1 3 3.04 P<.048 

Eko. Durum Algıları) 

AxB (Benlik Saygısı x 

Ailelerinin Sosyo- 160.17 2 80.08 0.69 Önemsiz 

Ekonomik Durumunu 

Algı lamaları) 

123 031 .78 1065 11 5.52 

Hata 

Toplam 129976.3 1 1070 

Benlik sayg ı s ı düzey i düşük ve yüksek olan genel li se öğrencilerinin al g ıl anan il eti şim 

beceril eri düzeyleri aras ındaki farkın (Düşük: X= 73.12, Yüksek: X= 78. 1 8) önem 

kontrolü Tablo-5 ' de yapılmış ve benlik sayg ı s ı düzeyi yüksek olanlar lehine önemli 

olduğu bulunmuştur . Tablo-16 ' da da benlik saygı sı düzeyi düşük ve yüksek o lan 

gruplar arasındaki farka ilişkin F değerinin önemli olduğu görülmektedir. 

Tablo-17' de ailelerinin sosyo-ekonomik durumunu algılamaları değişkeninin algılanan 

iletişim becerileri puanları üzerinde önemli bir temel etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte algılanan iletişim becerileri düzeyleri yönünden benlik saygıs ı düzeyi 

grupları ile ai lelerinin sosyo-ekonomik durumunu algılamaları arasındaki etki leşimin 

önemli olmadığı görülmektedir. 



99 

Ailelerinin sosyo-ekonomik durumunu algılamaları arasındaki önemli bulunan temel 

etkinin hangi gruplar arasında olduğunu anlamak amacı ile kullanı lan Tukey HSD Testi 

sonuçları Tablo- 18 'de verilmiştir. 

Tablo-18. Genel Lise Öğrencilerinin Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Durumunu 

Algılamalarına Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin Tukey HSD 

Testi Sonuçları 

Ailelerinin Sosyo-
Düşük Orta Yüksek 

Eko.Durum Algıları 

Düşük - 2.17 3.54* 

Orta - - 1.37 

*p<.Ol 

Tab l o-ı8 ' de ai lelerinin sosyo-ekonomik durumunu düşük olarak algılayan genel lise 

öğrencilerin al gı !anan iletişim becerileri puanı ortalaması (X =73. 93) ile ai lelerinin 

sosyo-ekonomik durumunu yüksek olarak algılayan genel lise öğrencilerinin algılanan 

iletişim becerileri puanı ortalaması (X =77 .4 7) arasındaki fark önemli düzeyde 

bulunmuştur. 

Alanyazında, yüksek sosyo ekonomik düzeye sahip öğrencilerin algılanan iletişim 

becerileri düzeylerinin daha yüksek olduğu (Görür,2001), yüksek sosyo-ekonomik 

düzeye sahip öğrencilerin iletişim becerilerinin daha yüksek olduğu (Fenson, 1994; Akt. 

Görür,200 ı) bul guları bulunmaktadır. Bu araştırmanın bu lgul arı alanyazındaki bulguları 

destek ler niteliktedir. Bununla birlikte öğrencilerin iletişim becerilerinin ailelerinin 

aylık ge lirine göre farklılık göstermed İ ğİ (İlaslan ,200 ı) ve orta sosyo-ekonomik düzeye 

sahip öğrencilerin yüksek iletişim becerilerine sahip olduğu (Turiel, 1983 'den aktaran 

Görür,200 I) araştırma bulguları da buh~nmaktadır. 

Bu araştırma bulgularında, ailelerinin sosyo-ekonomik durumunu algılamalarına göre . 
algılanan iletişim becerileri düzeyi açısından önemli der.ecede farklılığın olması ; 

ailesinin sosyo-ekonomik durumunu yüksek olarak algılayan · genel lise öğrencilerinin 



100 

bulundukları ortamda maddi imkansızlıkların olmaması nedeniyle daha fazla uyarıcıya 

sahip olmaları (Simpson, ı987' den aktaran Görür,200 ı) ile açıklanabilir. Bunun yanı 

sıra maddi sorunların yaşanmaması nedeniyle de daha huzurlu bir ortam içinde yetişen 

ergenin ailesi çocuğuna daha fazla zaman ayırabilmekte, çocuğuyla yeterince 

ilgilenebilmekte; ergen de daha rahat, yaratıcı , özgür ve atılgan olabilmektedir 

(Cooper, 1987' den aktaran Görür,200 ı). Ayrıca düşük sosyo-ekonomik duruma sahip 

anne-babanın aldığı eğitim sınırlı iken yüksek sosyo-ekonomik duruma sahip anne

babanın aldığı eğitim çocuğuna yönelik il etişim biçimini öğrenebilecek nitelikte 

olabilir. Dolayısıyla ailesinin sosyo-ekonomik durumunu yüksek algılayan genel lise 

öğrencilerin algılanan iletişim becerileri düzeylerinin de yüksek olduğu söylenebilir. 

4.3.2. Anne Eğitim Düzeyine Göre Algılanan İletişim Becerileri Düzeyine İlişkin 

Bulgular ve Yorum 

Benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin algılanan il etişim 

becerileri düzeylerinin anne eğitim düzeyine göre değişiklik gösterip göstem1ediğini 

belirlemeye yönelik olarak elele edilen ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 19 'da 

verilmiştir. 
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Tablo-19. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerin in 

Anne Eğitim Düzeyine Göre Algılanan İletişim Becerileri.Puanlarına İlişkin 

Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

Benlik Saygısı 
Düşük Yüksek Toplam 

Düzeyi 

Anne Eğitim - - -
n X s n X s n X s 

Düzeyi 

Okur-Yazar Deği l 27 66.59 ı2.5 ı ı6 74.56 9.89 43 69.56 ı2. ı 2 

İ lkokul Mezunu 263 73.75 ı ı .54 396 77.80 9.72 659 76. ı8 ıo.66 

Ortaokul Mezunu 65 72.35 ı 3.20 ı ı3 78.32 9.62 ı78 76. ı4 ı ı .40 

Lise Mezunu 52 76. ı 7 ı 0.52 99 80.82 ı O. ı O ı 5 ı 79.22 ı 0.45 

Üniversite veya 

Yüksekokul 20 68.5 0 ı 3.97 29 75.4 ı ı 0.63 49 72 .5 9 ı 2.45 

Mezunu 

Tablo- ı 9' da anne eğitim düzeyi lise mezunu olanların algı lanan i letişim becerileri 

puanlarının daha yüksek o lduğu görülmektedir. Benlik saygı sı düzeyi açısından 

bakı ld ığında; benlik sayg ı s ı düzeyi yüksek olan anne eğitim düzeyi gruplarının 

algılanan i letişim becerileri puanlarının daha yüksek o lduğu ; al gılanan i l etiş im 

beceri leri puanı en yüksek grubun ise benlik sayg ı sı düzeyi yüksek olan lise mezunu 

grubuna, al g ıl anan i l etişim becerileri puanı en düşük grubun ise benlik saygısı düzeyi 

düşük olan okur-yazar değil grubuna ait o lduğu görülmektedir. 

Grup l arın ortalamaları arasında gözlenen bu farkların istatistiksel yönden önemliliğini 

beli rlemek amacıyla veri lere, 2 (benlik saygı s ı : düşük-yüksek) x 5 (anne eğitim düzeyi : 

okur-yazar değil- i lkokul mezunu-ortaokul mezunu-lise mezunu-üniversite veya 

yüksekokul mezunu) faktörlü desene uygun varyans analizi uygulanmış ve sonuçlar 

Tablo 20 ' de verilmiştir. " 

------· ---- - -----------------
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Tablo-20. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Anne Eğitim Düzeyine Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin 

Varyans Analizi Sonuçları 

Kareler Serbestlik Kareler 
Varyans Kaynağı 

Toplamı Derecesi Onalaması 
F Değeri Sonuç 

Önemli 

A (B enlik Saygısı) 3580.29 ı 3580.29 31.46 P<.0001 

Önemli 

B (Anne Eğitim 2808 .74 4 702.19 6.17 P<.0001 

Düzeyi) 

AxB (Benlik Saygısı x 296.48 4 74.12 0.65 Önemsiz 

Anne Eğitim Düzeyi) 

Hata 121788 .62 1070 113.82 

Toplam 131709.27 1079 

Benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin algılanan iletişim 

becerileri düzeyleri arasındaki farkın (Düşük : X= 73.12, Yüksek: X= 78.18) önem 

kontrolü Tablo-S' de yapılmış ve benlik saygısı düzeyi yüksek olanlar lehine önemli 

olduğu bulunmuştur. Tablo-20'de ele benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan 

gruplar arasındaki farka ilişkin F değerinin önemli olduğu görülmektedir. 

Tablo-20' ele annenin eğitim düzeyi değişkeninin iletişim becerileri puanları üzerinde 

önemli bir temel etkiye sahip olduğu görülmekted ir. Bununla birlikte iletişim becerileri 

düzeyleri yön ünden benlik saygısı düzeyi grup ları ile annenin eğitim düzeyi arasındaki 

etki leşimin önemli olmadığı görülmektedir. 

Anne eğitim düzeyi arasındaki önemli bulunan etkileşimin hangi gruplar arasında 

olduğunu anlamak amacı ile kullanılan Tukey HSD Testi sonuçlah Tablo-21 'de 

verilmiştir. 



Tablo-21. Genel Lise Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Algılanan 

İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin Tukey HSD Testi Sonuçları 

Anne Eğitim Okur-Yazar İlkokul Ortaokul Lise 
Üniversite Veya 

Yüksekokul 
Düzeyi Değil Mezunu Mezunu Mezunu 

Mezunu 

Okur-Yazar - 6.63* 6.58* 9.66** 3.03 

Değil 

İlkokul Mezunu - - 0.004 3.03* 3.59 

Ortaokul Mezunu - - - 3.08 3.55 

Lise Mezunu - - - - 6.63** 

*p<.Ol **p<. OOl 
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Tablo-21 ' de anne eğitim düzeyi "okur-yazar değil" (X=69.56) olan genel lise 

öğrencilerin algılanan il etişim becerileri puanı ortalaması ile anne eğitim düzeyi 

"ilkokul mezunu" (X=76.18), "ortaokul mezunu" (X=76.14) ve "lise mezunu" 

(X=79.22) olan genel lise öğrencilerinin algılanan il eti şim becerileri puanı ortalaması 

arasındaki fark önemli düzeyde bulunmuştur . Yine anne eğitim düzeyi "ilkokul 

mezunu" (X=76. 18) olan genel lise öğrencilerin algılanan il eti şim beceri leri puanı 

ortalaması ile anne eğitim düzeyi " li se mezunu" (X=79.22) olan genel li se 

öğrenci l erin in al gıl anan i l e ti ş im becerileri puanı ortal amas ı arasındak i fark önemli 

düzeyde bulunmuşt ur. Ayrıca anne eğitim düzeyi "lise mezunu" (X=79.22) olan genel 

lise öğrenci l erinin algılanan il eti şim becerileri puanı ortalaması ile anne eğitim düzeyi 

"üniversite veya yüksekokul mezunu" (X=72.59) olan genel lise öğrencilerinin 

algılanan iletişim becerileri puanı oıialaması arasındaki fark önemli düzeyde 

bulunmuştur . 

Alanyazında, anne eğitim düzeyine göre okuma yazma bilmeyenierin iletişim becerileri 

düzeyierin de yüksek olduğu (İlaslan,200 1) ve anne eğitim düzeyine göre algılanan 

iletişim becerileri düzeyleri arasında farklılık olmadığını (Korkut, 1996b) gösteren 

araştırma bulguları bulunmaktadır. 
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Bu araştırma bulgularında, anne eğitim düzeyine göre algılanan iletişim becerileri 

düzeyi açısından önemli derecede farklılığın olması; aile içindeki il eti şim kurmadaki 

bilgi eksikliğinin etkili il etişim kurmayı olumsuz etkilernesinden (Dökmen, 1994) dolayı 

eğitim düzeyi lise mezunu olan annelerin etkili il etişim kurmada yeterli bilgiye sahip 

o l abileceği ile açıklanabilir. Annenin eğitim düzeyi arttıkça il eti şim becerilerinin de 

artmas ı , çocuğu ile başarılı ve mutlu ilişki l er kurmas ı ve dolayı s ıy l a ergenin de iletişim 

becerilerini daha olumlu algılaması olasıdır. Eğitim düzeyi üniversite veya yüksekokul 

mezunu olan annelerin ise, meslek yaşantısının olduğu ve zamanlarının çoğunluğunu 

çocukları ile ilgilenmek yerine meslekleri ile uğraşarak geçirdikleri düşünülerek 

çocukları ile başarılı ilişkil er kuramadıkl arı için ergenin de iletişim becerilerini daha 

olumsuz algıladığı düşünülebilir. 

4.3.3. Baba Eğitim Düzeyine Göre Algılanan İletişim Becerileri Düzeyine İlişkin 

Bulgular ve Yorum 

Benlik sayg ı s ı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin algılanan il etişim 

becerileri düzeylerinin baba eğitim düzeyine göre değişiklik gösterip göstermediğini 

belirlemeye yönelik olarak elde edilen oıialamalar ve standart sapmalar Tablo 22' de 

verilmiştir . 

-------------- - - - - - --- - -- -
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Tablo-22. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Baba Eğitim Düzeyine Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin 

Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

Benlik Saygısı Düşük Yüksek Toplam 

Düzeyi 

Baba Eğitim n X s n X s n X s 

Düzeyi 

Okur-Yazar Değil 5 69.40 13.76 ı 67.00 0.00 6 69.00 12.35 

İlkokul Mezunu 149 74.10 12. 00 199 78 .20 9.89 348 76.44 11.02 

Ortaokul Mezunu 90 70.71 13.23 166 78.55 8.94 256 75 .80 11.27 

Lise Mezunu 136 74.10 10.90 207 78.20 9.98 343 76.57 10.53 

Üniversite veya 46 71.96 12.53 77 77.57 11.24 123 75.47 12.00 

Yüksekokul 

Mezunu 

Tablo-22' de baba eğitim düzeyi li se mezunu olanların algılanan iletişim becerileri 

puan larının daha yüksek olduğu görülmektedir. Benlik saygı s ı düzeyi açı s ından 

bakıldığında; benlik sayg ı s ı düzeyi yüksek olan baba eğitim düzeyi grupl arının 

algılanan il etişim becerileri puanlarının daha yüksek olduğu ; algılanan il e tişim 

becerileri puanı en yüksek grubun ise benlik saygısı düzeyi yüksek olan ortaokul 

mezunu grubuna, algılanan iletişim becerileri puanı en düşük grubun ise benlik saygıs ı 

düzeyi yüksek olan okur-yazar değil grubuna ait olduğu görülmektedir. 

Tablo-22 'de izleneceği gibi "okur-yazar değil" gruplarındaki genel lise öğrencilerinin 

benlik sayg ıs ı düzeyi düşük ve yüksek gruplardaki öğrenci sayılarının çok az olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle bu gruplar varyans analizine dahil edilmemiştir. 

Grupların ortalamaları arasında gözlenen bu farkların istatistiksel yönden önemliliğini 

belirlemek amacıyla verilere, 2 (benlik saygısı: düşük-yüksek) x 4 (baba eğitim düzeyi: 

ilkokul mezunu-ortaokul mezunu-lise mezunu-üniversite veya yüksekokul mezunu) 

faktörlü elesene uygun varyans analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 23 'de verilmiştir. 
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Tablo-23. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Baba Eğitim Düzeyine Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin 

Varyans Analizi Sonuçları 

Kareler Serbestlik Kareler 
Varyans Kaynağı 

Toplamı Derecesi Ortalaması 
F Değeri Sonuç 

Önemli 

A (Benlik Saygısı) 6188.48 ı 6188.48 53.57 P<.0001 

B (Baba Eğitim 497.66 " ı 65.89 1.44 Önemsiz .) 

Düzeyi) 

AxB (Benlik Saygısı x 614.23 " 204.74 1.77 Önemsiz .) 

Baba Eğitim Düzeyi) 

Hata 122679.75 1062 11 5.52 

Toplam 130162.26 1069 

Benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan gene l lise öğrencilerinin algılanan iletişim 

becerileri arasındaki farkın (Düşük: X= 73.12, Yüksek: X= 78.18) önem kontrolü 

Tablo-S' de yapı lmış ve benlik saygısı düzeyi yüksek olanlar lehine önemli olduğu 

bulunmuştur. Tablo-23 ' de de benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan gruplar 

arasındaki farka ilişkin F değerinin önemli olduğu görülmektedir. 

Tablo-23 'de baba eğitim düzeyi değişkenin de algılanan iletişim becerileri puanları 

üzerinde önemli bir temel etkiye sahip olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte 

algılanan iletişim becerileri düzeyleri yönünden benlik saygısı düzeyi gruplan ile baba 

eğitim düzeyi arasındaki etkileşimin önemli olmadığı da görül"mektedir. 

Alan yazında, baba eğitim düzeyine göre iletişim becerileri düzeylerinde (İlaslan,200 1) 

ve iletişim becerilerini değerlendirmelerinde (Korkut, 1996b) önemli bir farklılık 

1 

ı 
ı 
1 
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olmadığı bulguları bulunmaktadır. Bu araştırmanın bulguları alanyazındaki bulguları 

destekler niteliktedir. 

Bu araştırma bulgularında, farklı baba eğitim düzeyine sahip genel lise öğrencilerinin 

algılanan iletişim becerileri düzeyleri arasında önemli bir farklılığın olmadığı 

söylenebilir. Bu araştırmada benlik saygısı düzeyi yüksek ortaokul mezunu babalan 

olan öğrenci lerin algılanan iletişim becerileri yüksektir. Ancak istatistiksel önemlilik 

düzeyinde değildir. Baba eğitim düzeyi ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olan 

öğrencilerin algılanan iletişim becerileri puanları arasında çok fazla fark olmadığı 

dikkat çekicidir. Ortaya çıkan sonuçlar dikkate alındığında; babanın eğitim düzeyi ne 

olursa olsun babanın çocuğu ile geçirdiği zamanın etki lili ğinin, ergenin benlik 

saygısının yüksek olması ve ileti şim becerilerini olumlu algılaması açısından çok 

önemli olduğu söylenebilir. Bu nedenle "anne ya da babanın çocuğu ile geçirdiği 

zaman" ve "anne ya da babanın çalışıp çalışmadığı" başka bir araştırmada amaçlar 

arasına alınabilir. 

4.3.4. Algılanan Anne Tutumuna Göre Algılanan İletişim Becerileri Düzeyine 

İlişkin Bulgular ve Yorum 

Benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin algı lanan iletişim 

becerileri düzeylerinin algılanan anne tutumuna göre değişiklik gösterip göstermediğini 

belirlemeye yönelik olarak elde edilen ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 23 'de 

verilmiştir. 
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Tablo-24. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Algılanan Anne Tutumuna Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin 

Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

Benlik Saygısı 
Düşük Yüksek Toplam 

Düzeyi 

Algılanan Anne - - -
n X s n X s n X s 

Tutumu 

Otoriter 49 72 .37 14.08 34 73 .53 12.42 83 72. 84 13.36 

İlgisiz 18 70 .89 12.35 12 78 .50 6.90 30 73.93 11.04 

Demokratik 354 73.40 11.79 604 78.44 9.71 958 76.58 10.80 

Tablo-24'de anne tutumunu demokratik olarak algılayanların algılanan iletişim 

becerileri puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Benlik saygısı düzeyi 

açısından bakıldığında; benlik saygısı düzeyi yüksek olan algılanan anne tutumu 

gruplarının algılanan iletişim becerileri puanlarının daha yüksek olduğu; algılanan 

i l etişim becerileri puanı en yüksek grubun ise benlik saygısı düzeyi yüksek olan 

demokratik olarak algılanan anne tutumu grubuna, algılanan iletişim becerileri puanı en 

düşük grubun ise benlik saygısı düzeyi düşük olan ilgisiz olarak algılanan anne tutumu 

grubuna ait olduğu görülmektedir. 

Grupların ortalamalan arasında gözlenen bu farkların istatistiksel yönden önemliliğini 

belirlemek amacıyla verilere, 2 (benlik saygısı: düşük-yüksek) x 3 (algılanan anne 

tutumu: otoriter-ilgisiz-demokratik) faktörlü desene uygun varyans analizi uygulanmı ş 

ve sonuçlar Tablo 25 'de verilmiştir. 
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Tablo-25. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Algılanan Anne Tutumuna Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin 

Varyans Analizi Sonuçları 

Kareler Serbestlik Kareler 
Varyans Kaynağı 

Toplamı Derecesi Ortalaması 
F Değeri Sonuç 

Önemli 

A (Benlik Saygısı) 988.12 ı 988.12 8.51 P<.Ol 

B (Algılanan Anne 675.97 2 337.99 2.9 1 Önemsiz 

Tutumu) 

AxB (Benlik Saygısı 

x Algılanan Anne 335.74 2 167.87 1.45 Önemsiz 

Tutumu) 

Hata 123658.00 1065 116.11 

Toplam 131002.89 1070 

Benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin algılanan iletişim 

becerileri arasındaki farkın (Düşük : X= 73.12, Yüksek: X= 78.18) önem kontrolü 

Tablo-S' de yapılmı ş ve benlik saygıs ı düzeyi yüksek olanlar lehine önemli olduğu 

bulunmuştur. Tablo-25 ' de de benlik saygıs ı düzeyi düşük ve yüksek olan gruplar 

arasındaki farka ilişkin F değerinin önemli olduğu görülmektedir. 

Tablo-25'de algılanan anne tutumu değişkenin de algılanan iletişim becerileri puanları 

üzerinde önemli bir temel etkiye sahip olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte 

algılanan iletişim becerileri düzeyleri yönünden benlik saygısı düzeyi grupları ile 

algılanan anne tutumu arasındaki etki)eşimin önemli olmadığı_da görülmektedir. 

Alanyazında, algılanan anne tutumu ile algılanan iletişim becerileri düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi inceleyen bir araştırmaya rastlanamamıştır. Bu araştırma bulgularında, anne 
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tutumunu farklı algılayan genellise öğrencilerinin algılanan iletişim becerileri düzeyleri 

arasında önemli bir farklılığın olmadığı söylenebilir. Bu araştırmada, benlik saygısı 

düzeyi yüksek anne tutumunu demokratik olarak algılayan öğrencilerin algılanan 

iletişim becerileri düzeyi yüksektir. Ancak istatistiksel önemlilik düzeyinde deği ldir. 

Rogers'ın da belirttiği gibi düşüncelerinin özgür anlatımına izin verilen demokratik 

ortamda yetişen ergenın benlik saygıs ı ve özgüvenin yüksek olması (Akt. 

Uğurluoğlu , 1996) ve dolayısıyla toplumda başarılı ilişkiler kurabileceği gibi il eti şim 

becerilerini de olumlu algılayabileceğinden, araştırma farklı bir örneklem grubu ile 

tekrar yapılabilir. Ayrıca anne ve baba ergen için çocukluk döneminden itibaren model 

alınan ve duygu, düşünce ve davranışlarından etkilenen kişilerdir. Bu doğrultuda, 

iletişim becerilerini olumlu algılayan ve dolayısıyla iletişim becerisine sahip olan 

anneye sahip çocuğun da iletişim becerilerini olumlu algılayacağı düşünülebilir. Bu 

nedenle "annenin iletişim becerilerini algılaması" başka bir araştırmada amaçlar arasına 

alınabilir. Bunun yanı sıra diğer araştırma bulguları dikkate alındığında, sadece anne 

tutumunun ergenin iletişim becerilerini algılamasıncla çok etkili olamadığı, ergenın 

anne-babası arasındaki ilişki yi nasıl algıladığının daha önemli bir etken olduğu 

görülmektedir. 

4.3.5. Algılanan Baba Tutumuna Göre Algılanan İletişim Becerileri Düzeyine 

İlişkin Bulgular ve Yorum 

Benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin algılanan iletişim 

Becerileri düzeylerinin algılanan baba tutumuna göre değişiklik gösterip göstermediğini 

belirlemeye yönelik olarak elele eeli len ortalamalar ve standart sapmalar Tablo 26' da 

verilmiştir. 

------- - ---------
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Tablo-26. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Algılanan Baba Tutumun a Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin 

Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

Benlik Saygısı 
Düşük Yüksek Toplam 

Düzeyi 

Algılanan - - -
n X s n X s n X s 

Baba Tutumu 

Otoriter 64 71.14 15.81 64 76.05 9.76 128 73.59 13.32 

İlgisiz 42 72.40 ı 0.21 34 78.00 12 .16 76 74 .91 11.39 

Demokratik 305 73.45 11 .3 ı 531 78.47 9.74 836 76.64 10.62 

Tablo-26'da demokratik olarak algılanan baba tutumunun algılanan iletişim becerileri 

puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Benlik saygısı düzeyi açısından 

bakıldığında; benlik saygısı düzeyi yüksek olan algılanan baba tutumu gruplarının 

tümünün algılanan iletişim becerileri puanlarının daha yüksek olduğu; algılanan iletişim 

becerileri puanı en yüksek grubun ise benlik saygısı düzeyi yüksek olan demokratik 

olarak algılanan baba tutumu grubuna, algılanan iletişim becerileri puanı en düşük 

grubun ise benlik saygısı düzeyi düşük olan otoriter olarak algılanan baba tutumu 

grubuna ait olduğu be li r l enmiştir. 

Grupların ortalamaları arasında gözlenen bu farkların istatistiksel yönden önemliliğini 

belirlemek amacıyla verilere , 2 (benlik saygısı : düşük-yüksek) x 3 (algılanan baba 

tutumu: otoriter-ilgisiz-demokratik) faktörlü desene uygun varyans analizi uygulanmış 

ve sonuçlar Tablo 27' de verilmiştir. 
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Tablo-27. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Algılanan Baba Tutumuna Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin 

Varyans Analizi Sonuçları 

Kareler Serbestlik Kareler 
Varyans Kaynağı 

Toplamı Derecesi Ortalaması 
F Değeri Sonuç 

Önemli 

A (Benlik Saygısı) 2690.16 ı 2690 .16 23 .16 P<.0001 

B (Algılanan Baba 627.05 2 313.53 2.70 Önemsiz 

Tutumu) 

AxB (Benlik Saygısı 

x Algılanan Baba 6.3 5 2 3. 17 0.03 Önemsiz 

Tutumu) 

Hata 120100.42 1034 116.15 

Toplam 1275 07.34 1039 

Benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin algılanan il etişim 

becerileri arasındaki farkın (Düşük : X= 73. 12, Yüksek: X= 78.18) önem kontrolü 

Tablo-S' de yapılmış ve benlik saygısı düzeyi yüksek olanlar lehine önemli olduğu 

bulunmuştur. Tablo-27' de de benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan gruplar 

arasındaki farka ilişkin F değerinin önemli olduğu görülmektedir. 

Tablo-27' de algılanan baba tutumu değişkenin de algılanan ileti şim becerileri puanları 

üzerinde önemli bir temel etkiye sahip olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte 

algılanan iletişim becerileri düzeyleri yönünden benlik saygı sı düzeyi grupları ile 

algılanan baba tutumu arasındaki etkileşimin önemli olmadığı da görülmektedir. . . 

Alanyazında, algılanan baba tutumu ile algılanan iletişim becerileri düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi inceleyen bir araştırmaya rastlanamamıştır. Bu araştırma bulgularında, baba 
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tutumunu farklı algılayan genel lise öğrencilerinin algılanan iletişim becerileri düzeyleri 

arasında önemli bir farklılığın olmadığı söylenebilir. Bu araştırmada, benlik saygısı 

düzeyi yüksek baba tutumunu demokratik olarak algılayan . öğrencilerin algılanan 

iletişim becerileri düzeyi yüksektir. Ancak istatistiksel önemlilik düzeyinde değildir. 

Rogers' ın da belirttiği gibi düşüncelerinin özgür anlatırnma izin verilen demokratik 

ortamda yetişen ergenın benlik saygısı ve özgüvenin yüksek olması (Akt. 

Uğurluoğlu , 1996) ve dolayısıyla toplumda başarılı ilişkiler kurabileceği gibi iletiş im 

becerilerini de olumlu algılayabileceğinden, araştırma farklı bir örneldem grubu ile 

tekrar yapılabilir. Ayrıca anne ve baba ergen için çocukluk döneminden itibaren model 

alınan ve duygu, düşünce ve davranışlarından etkilenen kişilerdir. Bu doğrultuda, 

iletişim becerilerini olumlu algılayan ve dolayısıyla iletişim becerisine sahip olan 

babaya sahip çocuğun da iletişim becerilerini olumlu algılayacağı düşünülebilir. Bu 

nedenle "babanın iletişim becerilerini algılaması" başka bir araştırmada amaçlar arasına 

alınabilir. Bunun yanı sıra diğer araştırma bulguları dikkate. alındığında, sadece baba 

tutumunun ergenin iletişim becerilerini algılamasında çok etkili olamadığı , ergenın 

anne-babası arasındaki ilişkiyi nasıl algıladığının daha önemli bir etken olduğu 

görülmektedir. 

4.3.6. Algılanan Anne-Baba Arasındaki ilişkiye Göre Algılanan İletişim Becerileri 

Düzeyine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan genel li se öğrenc il erinin algılanan iletişim 

becerileri düzeylerinin algılanan anne-baba arasındaki ilişkiye göre değişiklik gösterip 

göstermediğini belirlemeye yönelik olarak elde edilen ortalamalar ve standart sapmalar 

Tablo 28'de verilmiştir. 
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Tablo-28. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Gen el Lise Öğrencilerinin 

Algılanan Anne-Baba Arasındaki ilişkiye Göre Algılanan İletişim Becerileri 

Puaniarına İlişkin Ortalamalar ve Standart Sapmalar 

Benlik Saygısı 
Düşük Yüksek Toplam 

Düzeyi 

Algılanan 
- - -Anne-Baba n X s n X s n X s 

Arasındaki İli şki 

Kötü 25 73. 12 13.31 24 78.79 ı 1.87 49 75.90 12.82 

Ne İ y i , Ne Kötü 86 70.86 1 O. 16 64 74.56 10.57 150 72 .44 10.46 

İy i 305 73.65 12.30 543 78. 56 9.65 848 76.80 10.93 

Tablo-28 ' de anne-baba arasındaki ilişkiyi iyi olarak algılayanların algılanan iletişim 

becerileri puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Benlik saygısı düzeyi 

açısından bakıldığında ; benlik saygısı düzeyi yüksek olan algı lanan anne-baba 

arasındaki i li şki gruplarının tümünün algılanan iletişim b~ceri l eri puanlarının daha 

yüksek olduğu ; algılana i letişim becerileri puanı en yüksek grubun ise benlik sayg ı sı 

düzeyi yüksek olan anne-baba arasındaki ilişkiyi kötü olarak algılayan gruba, algılanan 

iletişim becerileri puanı en düşük grubun ise benlik saygısı düzeyi düşük anne-baba 

arasındaki ilişkiyi "ne iyi-ne kötü" olarak al gılayan gruba ait olduğu be lirl e nmiştir . 

Grup ların ortal amal arı arasında gözlenen bu farkl arın istatistiksel yönden önemlili ğini 

belirlemek amac ıyla verilere, 2 (benlik saygı s ı : düşük-yüksek) x 3 (algılanan anne-baba 

arasındaki ilişki : kötü, ne iyi-ne kötü, iyi) faktörlü desene uygun varyans analizi 

uygulanmış ve sonuçlar Tablo 29'da verilmiştir. 
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Tablo-29. Benlik Saygısı Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Genel Lise Öğrencilerinin 

Algılanan Anne-Baba Arasındaki İlişki Göre Algılanan İletişim Becerileri 

Puaniarına Üişkin Varyans Analizi Sonuçları 

Kareler Serbestlik Kareler 
Varyans Kaynağı 

Toplamı Derecesi Ortal aması 
F Değeri Sonuç 

Önemli 

A (Benlik Saygısı) 1789.33 ı 1789.33 15.55 P<. OOOl 

B (Algılanan Anne- Önemli 

Baba Arasındaki 1432.31 2 716.16 6.23 P<.002 

ilişki) 

AxB (Benlik Saygısı 55.69 2 27.85 .242 Önemsiz 

x Anne-Baba ilişkisi) 

Hata 119753 .39 1041 115.04 ' 

Toplam 127783.07 1046 

Benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan genel lise öğrencilerinin algılanan iletişim 

becerileri düzeyleri arasındaki farkın (Düşük: X= 73.12, Yüksek: X= 78.18) önem 

kontrolü Tablo-S'de yapılmış ve benlik saygısı düzeyi yüksek olanlar lehine önemli 

olduğu bulunmuştur. Tablo-29'da da benlik saygısı düzeyi düşük ve yüksek olan 

gruplar arasındaki farka ilişkin F değerinin önemli olduğu görülmektedir. 

Tablo-29 'da algılanan anne-baba arasındaki ilişki değişkeninin algılanan ilet işim 

becerileri puanları üzerinde önemli bir temel etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte algılanan iletişim becerileri düzeyleri yönünden benlik saygısı düzeyi 

grupları ile algılanan anne-baba arasındaki i lişki aras~ndaki etkileşimin önemli olmadığı 

görülmektedir. 

l 
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Algılanan anne-baba arasındaki ilişki arasındaki önemli bulu~an temel etkinin hangi .. 
gruplar arasında olduğunu anlamak amacı ile kullanılan Tukey HSD Testi sonuçları 

Tablo-30'da verilmiştir. 

Tablo-30. Genel Lise Öğrencilerinin Algılanan Anne-Baba Arasındaki ilişkiye 

Göre Algılanan İletişim Becerileri Puaniarına İlişkin Tukey HSD Testi Sonuçları 

Al gılanan Anne-Baba 
Ne İyi , Ne Kötü İyi Kötü 

Arasındaki İlişki 

Kötü - 3.46 0.90 

Ne İyi-Ne Kötü - - 4.36* 

*p<.OO l 

Tablo-30'da anne-baba arasındaki ilişkiyi "ne iyi-ne kötü" olarak algılayan genel lise 

öğrencilerin algılanan iletişim becerileri puanı ortalaması ·(X=72.44) ile anne-baba 

arasındaki ilişkiyi " iyi" olarak algılayan genel lise öğrencilerinin algılanan iletişim 

becerileri puanı ortalaması (X=76.80) arasındaki fark önemli düzeyde bulunmuştur . 

Alanyazında, a l gılanan anne-baba arasındaki ilişki ile al gılanan iletişim becerileri 

düzeyi arasındaki ilişki yi inceleyen bir araştırmaya rastlanamamıştır. Bu araştırmada. 

anne-baba arasındaki ilişkiyi "iyi" olarak algılayan genel lise öğrenc il erin algılanan 

iletişim becerileri düzeyinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu araştırma bulgularında, algılanan anne-baba arasındaki ilişkiye göre algılanan 

iletişim becerileri düzeyi açısından farklılığın olması ; anne-babasının ilişkisini iyi 

olarak algılayan, huzurlu bir ortamda yetişen ergenin benlik saygısının ve özgüveninin 

yüksek olması ile birlikte toplumda başarılı ilişkiler kurarak iletişim becerilerini daha 

olumlu algılaması ile açıklanabilir. Anne ya da baba ergenin çocukluk döneminden 

itibaren mod_el aldığı, düşünce ve davranışlarından etki l endiği kişilerdir. Anne-babanın 

gerek birbirleriyle gerekse ergene yönelik olarak kullandığı iletişim becerilerini model 

alan ergenin de iletişim becerilerine sahip olabileceği gibi iletişim' becerilerini de 

olumlu algılayabileceği söylenebilir. 
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BEŞİNCi BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERiLER 

Bu bölümde, araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan genel 

sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

5.1. Sonuç 

Bu araştırmada, genel lise öğrencilerin benlik saygısı düzeylerine, özlük ve aile 

niteliklerine göre algılanan iletişim becerileri düzeylerine ilişkin aşağıdaki sonuçlar elde 

edilmiştir . 

Araştırmada, benlik SJygısı düzeyi yüksek genel lise ö~H:aıcilerinin benlik saygı s ı 

clli zeyi düşük olar;; _.," t;Lirc: cı1 gı~CLumı ;;eL i şim becerileri düzeylerinin önemli derecede 

daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Genel lise öğrencilerin özlük nitelikleri ile ilgili değişkenlerden; cinsiyet ve sınıf 

düzeyinin, genel lise öğrenci lerin algılanan iletişim becerileri düzeylerini farklılaştırdığı 

görülmüştür. Kızların erkeklere göre; 1 O. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 9. sınıfta 

öğrenim gören öğrencilere göre algılanan iletişim becerileri düzeyierin önemli derecede 

daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bununla yanı sıra, benlik saygısı ve sınıf düzeyi 

arasındaki etkileşimin algılanan il etişim becerileri düzeyi üzerinde önemli bir farklılığa 

yol açtığ ı bulunmuş ve benlik saygısı düzeyi yüksek olan 9., 1 0., ı ı . sınıf öğrencilerin 

benlik saygısı düzeyi düşük olan 9. ve ll. sınıf öğrencilerinden önemli derecede daha 

yüksek algılanan iletişim becerileri düzeyine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Farklı 

akademik başarı düzeylerine sahip genel lise öğrencilerinin algılanan il etişim becerileri 
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düzeyleri arasında önemli bir farklılığın olmadığı gibi genellise öğrencilerinin doğum 

sırası açısından da algılanan iletişim becerileri düzeyleri arasında önemli farklılığın 

olmadığı görülmüştür. 

Genel lise öğrencilerin aile nitelikleri ile ilgili değişkenlerden~ ai lelerinin sosyo

ekonomik durumlarını algılamaları , anne eğitim düzeyi, algılanan anne-baba arasındaki 

ilişkinin genel lise öğrenci lerin algılanan iletişim becerilerini önemli derecede 

farklılaştırdığı görülmüştür. Ailesinin sosyo-ekonomik durumunu yüksek olarak 

algılayanların al gı lanan iletişim becerileri düzeyierin ailesinin sosyo-ekonomik 

durumunu düşük olarak algılayanlardan önemli derecede daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. 

Anne eğitim düzeyi "okur-yazar değil" olan genel lise öğrencilerin algılanan iletişim 

becerileri düzeyi ile anne eğitim düzeyi "ilkokul mezunu", "ortaokul mezunu" ve "li se 

mezunu" olan genel lise öğrencilerinin algılanan iletişim becerileri düzeyi arasındaki 

fark önemli düzeyde bulunmuştur. Yine anne eği tim düzeyi "ilkokul mezunu" olan 

genel lise öğrencilerin alg ılanan iletişim becerileri düzeyi ile anne eğitim düzeyi '· li se 

mezunu" olan genel lise öğrencilerinin algılanan iletişim becerileri düzeyi arasındaki 

fark önemli düzeyde bulunmuştur. Ayrıca anne eğitim düzeyi "lise mezunu" olan genel 

lise öğrencilerinin algılanan iletişim becerileri düzeyi ile anne eğitim düzeyi "üniversite 

veya yüksekokul mezunu" olan genel lise öğrenci lerinin algılanan iletişim becerileri 

düzeyi arasındaki fark önemli düzeyde bulunmuştur. Annelerinin eğitim düzeyi lise 

mezunu olanların algılanan iletişim becerileri düzeyleri diğer gruptaki öğrenci lere göre 

daha yüksektir. 

Anne-baba arasındaki ilişkiyi "ne iyi-ne kötü" olarak algılayan genel lise öğrenc il erin 

algılanan iletişim becerileri düzeyi ile anne-baba arasındaki ilişkiyi "iyi" olarak 

algı layan genel lise öğrencilerinin algılanan iletişim becerileri düzeyi arasındaki fark 

önemli düzeyde bulunmuştur. Anne-baba arasındaki ilişkiyi "iyi" olarak algı layanların 
, 

algılanan i leti şim becerileri düzeyleri anne-baba arasındaki ilişkiyi "ne iyi-ne kötü?' ve 

"kötü" olarak algılayanlardan daha yüksektir. Bununla birlikte genel lise öğrencilerinin 
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baba eğitim düzeyi, algılanan anne tutumu ve algılanan baba tutumuna göre algılanan 

iletişim becerileri düzeylerinin farklılaşmadığı bulunnTuştur. 

Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, genel lise öğrencilerinin 

algılanan iletişim becerileri düzeylerinin benlik saygısı düzeyi yüksek olanların düşük 

olanlara göre, özlük niteliklerinden cinsiyetleri açısından kızların erkeklere göre, sınıf 

düzeyi açısından benlik saygısı düzeyi yüksek olan 9., 1 0., ll. sınıf öğrencilerin benlik 

saygısı düzeyi düşük olan 9. ve ll. sınıf öğrencilerine göre; aile niteliklerinden 

ailelerinin sosyo-ekonomik durumunu algılamaları açısından ailesinin sosyo-ekonomik 

durumunu yüksek algılayanların ailesinin sosyo-ekonomik durumunu düşük 

algılayanlara göre, anne eğitim düzeyi açısından anne eğitimi düzeyi lise mezunu 

olanların anne eğitim düzeyi, okur-yazar değil , ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, 

üniversite veya yüksekokul mezunu olanlara göre, algılanan anne-baba arasındaki ilişki 

açısından anne-baba arasındaki ilişkiyi iyi olarak algılayanların anne-baba arasındaki 

ilişkiyi ne iyi, ne kötü ve kötü olarak algılayanlara göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

5.2. Öneriler 

Araştırmada ortaya çıkan bulgular ergenlik dönemi yaşayan lise öğrencilerinin 

arkadaşları , anne-babaları ve öğretmenleri gibi çevresiyle başarılı ve doyurolu ilişkiler 

kurması açısından önem taşımaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulguların bu 

alanla yapılabilecek çalışmalara yön vereceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, araştırma 

sonuçlarına dayanarak, aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: 

Kişilerarası ilişkilerde ergenlik dönemini yaşayan lise öğrencileri üzerinde arkadaş , 

anne-baba, öğretmen gibi çevresindeki kişilerin önemli ve etkili olduğu yadsınamaz. 

Lise öğrencileri içinde bulundukları gelişim dönemi itibariyle karmaşık duygu ve 

düşünce içinde bulunmaktadır. Karmaşık duygu ve düşüncelerin oluşmasında ve 

davranışa dönüşmesinde çevresinde bulunan kişilerin tepkileri etkili olmaktadır. Ergen 

çevreden gelen farklı tepkileri değerlendirerek kendine ait olumlu ya da olumsuz bir 

değer yargısı geliştirmekte, böylelikle benlik saygısını oluşturmaktadır. Oluşan benlik 
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saygısı ergenın il etişim becerilerini algılamasında da etkili olmaktadır. İletişim 

beceri lerini olumlu algılayan ergen iletişim becerilerini geliştirerek başarılı ve ciayumlu 

kişilerarası ilişkiler geliştirebilmektedir ve bu sayede de mutluluğu yakalamaktadır. 

Ergenin mutlu bir birey olarak yaşantısını sürdürmesinde iletişim becerilerine sahip 

olması ve il etişim becerilerini olumlu algılaması önem taşımaktadır. Dolayısıyl a , 

ergenin gelecek yaşantısını da etkileyen iletişim becerilerini algılama düzeylerinin 

belirlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. 

Lise öğrencilerinin kendilerini tanımaya ve anlamaya çalıştıkları ergenlik döneminde, 

geli şim özellikleri hakkında bilgilendirilmeleri önem kazanmaktadır. Dolayıs ıy l a 

öğrencilere yönelik olarak iletişim becerileri ve il etişim becerilerini değerlendirme ile 

ilgili olarak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tarafından bilgilendirme 

çalışmaları yapılabilir. Bilgilendirme çalışmaları sadece öğrenciler ile sınırlı tutulmayıp 

okul idares i, öğretmenler ve ai lelerine ele yaygınlaştırılmalıdır. Çünkü, öğrenci iletiş im 

becerilerini değerlendirirken ve il eti şim becerilerini öğrenip ge li ştirirken çevreeleki 

kişil erin kendisine göstermiş olduğu il etişim biçiminden de etkilenmekteclir. 

Öğrencilerin iletişim becerilerini olumlu algılaması çevreeleki yakın kişi lerin kendisine 

etkili il etişim becerileri ile yaklaşması ile olanaklıclır. Bununla birlikte, öğrenc inin 

il etişim becerilerini olumlu algılamasının temelinele kendine karşı hi ssettiği duygu, 

düşünce ve değerlendirmeler oldukça etkilidir. Bu değerlendirmenin oluşmasında yakın 

çevreeleki kişilerin ergene yönelik değerlendirme l eri etkili olduğundan dolayı benlik 

sayg ı s ı ve benlik saygının gelişmesine yönelik öğrencilere, öğretmenlere, ail elere 

yönelik bilgi lendirme çalışmalarına da yer verilebilir. 

Ayrıca Rehberlik ve Psikolojik Danışma çalışmal arı içinele yer alan bilgi top lama ve 

bireyi tanıma çalışmaları ile i l e ti şim becerilerini olumsuz algılayan öğrenci l erin 

belirlenmesi; öğrenci lerin aileleri ile ortak çalı şma sürecine giri lerek Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma çalışmalarının yapılmasına yardımcı olabilir. Bu sayede öğrencilere 

ve ailelerine toplantı, konferans vb. düzenlenebileceği gibi, öğrencilerin iletişim 

becerilerini olumlu değerlenclirebilmeleri ve yüksek benlik saygısına sahip 

olabilmelerinde yardımcı olabilmek amacıyla bireysel ya da grupla psikolojik danışma 

çalışmalarına yer verilebilir. Aynı zamanda, iletişim becerileri düşük olan ya da iletişim 
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becerilerini olumsuz değerlendiren öğrencilere toplumsal destek sağlamak amacıyla 

eğitsel kol vb. çalışmalarda etkin görev almaları sağlanabiliL Rehberlik ve Psikolojik 

Danışma çalışmaları içinde yer alan önleyici çalışmalar . ile de öğrencilere problem 

çözme becerileri ve iletişim becerileri öğretilebiliL Bu amaçla öğrencilerin 

karşılaştıkları il etişim sorunları ile başa çıkma, problem çözme ve iletişim becerilerini 

ge li ştirmeye yönelik yapılabil ecek grup rehberliği ve grupla psikolojik danışma 

çalışmal arı geliştiril ebiliL 

Araştırma bulguları da anne-babaların ve sergiledikleri il etişim biçiminin ergen için 

önemini ortaya koymaktadıL Ergenin iletişim becerilerinin geli şmesi ve iletişim 

becerilerin olumlu al gılayabilmesi anne-babalara yönelik olarak yapılacak i letişim 

becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim programları ve rehberlik çalışmaları ile 

sağlanabilir. 

Araştırma bulgularında; kızların, 1 O. sınıfta öğrenim görenlerin, ai lesinin sosyo

ekonomik durumunu yüksek olarak algılayanların , anne eğitim düzeyi lise mezunu 

olanl arın, anne-baba arasındaki ilişkiy i iyi olarak alg ılayanların, sorunlarını herkese 

anlatanların il eti şim becerilerini olumlu algıladıkl arı görülmektedir. Araştırma 

bulguları , erkeklerin, 9. ve ll. s ınıfta öğrenim görenlerin, ailesinin sosyo-ekonomik 

durumunu orta ve düşük olarak algılayanların , anne eğitim düzeyi daha düşük seviyede 

ya da üniversi te-yüksekokul olanların , anne-baba arasındaki ilişkiyi ne iyi, ne kötü ve 

kötü olarak algılayanların , s orunlarını hiç kimseye anlatmayanların iletişim becerilerini 

ve benlik saygıl arını geli ştirmeye daha çok gereksinimleri olabileceğini göstermektedir. 

Bu nedenle araştırma bulguları dikkate alınarak, öğrencilere yönelik i letişim becerileri 

alanında yapılacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma çalışmaları planlanmalı ve iletişim 

becerilerini olumsuz algılayan öğrencilere öncelik tanınmalıdıL 

Ergenler üzerinde al gı lanan iletişim becerileri düzeyi ile bağlantılı olabileceği 

düşünülen benlik saygısı düzeyi, özlük ve aile nitelikleri , sosyal ilişkilerini birlikte ele 

alan bir araştırmaya rastlanamamıştır. Bu araştırmada, sadece genel lise öğrenci l erinin 

algılanan iletişim becerileri düzeyierin benlik saygısı düzeylerine,· özlük ve aile 

nitelikleri ve sosyal ilişki lerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. 
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Bunun yanında, bu araştırma bulgularının zenginleştirilmesine ve geliştirilmesine 

ihtiyaç vardır. , 

Araştırmanın daha değişik örneklem grubu üzerinde tekrar yapılması, iletişim 

becerilerini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgilerin 

oıiaya çıkmasını sağlayabilir. Araştırmanın ömeklem grubu belirlenirken ergenlik 

dönemi dışında daha farklı yaş dönemlerinde olan ve farklı okul türlerinde öğrenim 

gören kişiler seçilirse farklı gelişim dönemlerindeki durumların belirlenmesi aç ısından 

yararlı olabilir. 

Sonuç olarak, ergenlerin algılanan iletişim becerileri düzeyleri ile benlik saygı sı 

düzeyleri arasındaki ilişkilere yönelik olarak yapılacak olan yeni çalı şmalar, il etişim 

becerilerinin algılanması ile ilgili olarak daha fazla bilgi sağlayabilir. Bu araştırma, bu 

alandaki çalışmalar için bir başlangıç olarak kabul edilebilir ve daha kapsamlı ve 

ayrıntılı yeni araştırmalara ışık tutabilir. 
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EK 1. ROSENBERG BENLİK SA YGISI ÖLÇEGİ 

(Örnek Maddeler) 

Aşağıdaki ifadeleri dikkatle okuyarak size en uygun seçeneği belirleyiniz ve ifadelerin 

sağındaki boşluklardan uygun olanın içerisine çarpı (X) işareti koyunuz. Hiç bir ifadeyi 

boş bırakmamanız ve ifadelerde birden fazla işaretierne yapmamanız sonuçları daha 

sağlıklı değerlendirmemize yarayacaktır. Teşekkürler. 
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I 1- Kendimi en az diğer insan lar kadar değerl i buluyorum. 
2- Baz ı olumlu özelliklerim o lduğunu düşün LlJ:'Orum. 

3- ... . . . ....... ... . .. ..... .. . .. ... .. . ........................ 
II 4-Ben de d iğer insan ları n b i rçoğunun yapabi l diği kadar 

bir şey l er yapabi lirim. 
5- ............. . . ............. .... . . ... .... ..... .............. 

III 6- Kendime karş ı olumlu bir tutum içind~im. 
IV 7- ............ . ... ... .... .... .. . . . ..... . .... ..... ... . ..... .... 
V 8-.................... . ... . . ... .. ........ . . . ....... . ........... 
VI 9- Bazen kesinlikle kendimin bir işe yaramaclığını düşünüyorum. 
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EK 2. İLETiŞiM BECERiLERİNİ DEGERLENDİRME ÖLÇEGİ 

Açıklama: 

Bu anket iletişimle ilgi li bazı özelliklerinizi ölçmeye yöneliktir. Aşağıda sunulan 

ifadeleri, o ifade lerle ilgili genelde nasıl olduğunuzu düşünerek okuyunuz. 

İlişkilerimizdeki özelliklerimiz elbette kiminle, hangi koşullarda, ne zaman ilişkide 

bulunduğumuza bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. O nedenle ifadeleri genelde 

gösterdiğiniz tepkilere göre değerlendiriniz. İfadelerin sağındaki boşluklardan uygun 

olanın içerisine çarpı (X) işareti koyunuz. Hiç bir ifadeyi boş bırakmamanız ve 

ifadelerde birden fazla işaretierne yapmamanız sonuçları daha sağlıklı 

değerlendirmemize yarayacaktır. Teşekkürler. 
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(Örnek Maddeler) 

SORULAR 

I-Sorunlarını diniediğim insanlar benim yanımdan rahatlayarak 
ayrılırlar. 

2- Düşünce lerimi istediğim zaman anlaşılır biçimde ifade edebilirim 
3- Başkalarını bir kasıt aramadan dinlerim. 
4-... ...... ......... .............. . .. . ... .. ..... ... . 
5- İnsanların önemli ve değerli olduklarını düşünürüm . 
6- Birisiyle ilgili bir karara ulaşmadan önce onunla ilgili 

gözlemlerimi gözden geçiririm. 
7- .... ... .. ..... . ... .. ....................................... .. 
8- İnsanlara karşı sıcak bir ilgi duyarım. 
9- .................... ..... ........... ....... .... ............... 
10- Olaylara değişik açılardan bakabilirim. 
ll - .. ... . ............. .. .......... ..... . ........ . ....... .. . . .. 
12- İlişkilerimin daha iyiye gitmesi için bana düşenleri yapmaya 

özen gösteririm. 
13- ...... . ...... ....... ........ ........ ............. .. .. ..... .... ............ 
ı4 - Arkadaşlarımla beraberken kendimi rahat hissederim. 
ı 5- Yaşadığım olaylardaki coşku yu her halim le başkalarına 
anlatabilirim. 
ı6 - İlişkilerimin nasıl ge li ştiğini ve nereye gitti ğini anlamak 
için düşünmeye zaman ayırınm. 
ı 7- Karşı m dakini dinlerken anlamadığım bir ayrıntı olduğunda 
konunun açığa kavuşması için sorular soranm. 
ı8 - ........ . .. ......... ..... ...... ... ......... ... .......... .. .......... . .... 
19- Birisini anlamaya çalışırken sakin bir ses tonuyla konuşurum. 
20- İlişkilerimi zenginleştiren eğlenceli, keyifli bir yanım var. 
21- Birisine bir öneride bulunurken, onun öneri verınemi isteyip 

istemediğine dikkat ederim. 

22- ......... ···· · ·· ······· · ··················································· 
23- İletişim kurduğum insanlar tarafından anlaşıldığıını hissederim. 

24- ...... ···························································· ... .. .. .. 
25- Karşımdakini dinlerken sırf kendi merakımı gidermek için ona 

özel sorular sormaktan kaçınırım . 
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EK 3. KİŞİSEL BİLGİ ANKETİ 

Açıklama: 

Bu anket lise öğrencilerinin çeşitli özellikleri hakkında bilgi edinrnek amacıyla 
hazırlanmıştır. Bilgiler, sadece bilimsel araştırma amacıyla kullanılacağı için gizli 
tutulacaktır. ifadeleri dikkatle okuyarak size en uygun seçeneği belirleyiniz ve 
seçeneğin önündeki parantezin içerisine çarp ı (X) işareti koyunuz. Hiç bir ifadeyi 
boş bırakmamanız ve ifadelerde birden fazla işaretleme yapmamanız sonuçları daha 
sağlıklı değerlendirmemize yarayacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederim. 

1- Cinsiyetiniz ( ) Kız ( ) Erkek 

( ) 9 ( ) 10 ( ) ll 
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2- S ınıfınız 

3-2002-2003 Öğretim yı lı sonu k am e notumız aşağıdaki aralıklardan hangisine 
girmektedir? 

( ) 0.00-0.49 
( ) 0.5 0-0.99 
( ) 1.01 -1.49 
( ) 1.55- 1.99 

( 
( 
( 

) 2. 00-2.49 ( 
) 2.5 0-2 .99 ( 
) 3.00-3.49 ( 

4- Doğum sırasına göre ailenizde kaçıncı çocuksunuz? 

) 3.50-3.99 
) 4.00-4.49 
) 4. 50-5. 00 

( ) Tek çocuk ( ) İlk çocuk ( ) Ortanca çocuk ( ) Son çocuk 

5- Aitenizin sosyo-ekonomik durumunu nasıl algılıyorsunuz? 
( ) Düşük ( ) Orta altı ( ) Orta ( ) Orta üstü ( )Yüksek 

6- Anne-babanızın eğitim düzeyi nedir? (Anne için ayrı, baba için ayrı yanıtlayınız) 
Anne Baba 
( ) ( ) Okur-yazar değil 
( ) ( ) İlkokul mezunu 
( ) ( ) Ortaokul mezunu 
( ) ( ) Lise mezunu 
( ) ( ) Üniversite veya yüksekokul mezunu 

7-Anne-babanı zın size karşı tutumlarını nasıl algılı yorsunuz? (Anne için ayrı , baba için 
ayrı yanıtlayınız) 

Anne Baba 
( ) 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 
( ) 

Otoriter (Baskıc ı , sert ve katı, ceza verici, tartışmasız) 

İlgisiz (ihmal eden, sevgi ve ilgi göstermeyen) 
Demokratik (Hoşgörülü, görüşlere değer veren) 

S-Anne-babanızın birbirleriyle olan ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

( )Çok kötü ( ) Kötü ( ) Ne iyi, ne kötü ( ) İyi 

9-Sorunlarınızı en çok kime/kimlere anlatabiliyorsunuz? 
( ) Annerne ( ) Herkese 
( ) Babama ( ) Hiç kimseye 
( ) Hem cins arkadaşlarımal arkadaşlarıma ( ) Diğer.. . . . . . • 
( ) Karşı cins arkadaşıma/arkadaşlarıma 

( )Çok ;_yi 
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