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ÖZET 

Bu çalış ma, Selçuk Üniversitesinin uygulamal ı  branş ta iki, sosyal branş ta iki fakültesinin birinci s ın ıf öğ rencileri 
ile 1986-1987 öğ retim döneminde yap ı ldı . Çalış maya 17-21 yaş ları  arasında, ortalama yaş ları  18.9±0.048, 
171'i kız, 379'u erkek toplam 550 denek al ındı . Deneklerin benlik sayg ı ların ın aileleri ile ilgili etkenlere bağ lı  
olup olmadığı nı  araş tı rmak amaçlandı . Deneklere Rosenberg benlik sayg ın ölçeğ i ve ailelerine ilişkin bir anket 
formu uyguland ı . Sonuçlar MİNİTAB program ında değerlendirildi. Benlik sayg ıs ın ı n cinsiyete (p<0.05), anne ve 
babanın eğ itim düzeyine (p<0.01), annenin mesle ğ ine (p<0.05), ailenin gelir düzeyine (p<0.05) ve ailenin il-
gisine (p<0.001) bağ lı  olduğu bulundu. 

Anahtar kelimeler: Benlik sayg ın, aile etkenleri 

Düşünen Adam; 1994, 7 (3): 4-9 

SUMMARY 

In 1986-1987 acedemic year,-the freshmens of four faculties, two of them from applied sciences and the two so-
cial sciences, were included for this study to elucidate the affecting factory that determines the self-esteem of 
adeloscents. For this study, 171 females and 379 males, totaling 550 freshman students, ranging 17-21 years of 
age, age means 18.9±0.048 were included. Investigation the relationship, between self-esteem and family factors 
were purposed. Rosenberg self-esteem scale and questionary about their families were applied. The results were 
anlyzed by using MINITAB statistical program. It was found that self-esteem is significantly related to sex 
(p<0.05), education of mother and father (p<0.01), occupation of mother (p<0.05), financial status of family 
(p<0.05), paying attention of family (p<0.001). 

Key words: Self-esteem, family factors 

GIRIŞ  

En geniş  anlamıyla benlik saygısı , kiş inin kendi gu-
rurlu, değerli, gayretli, etkin ve ba ş arı lı  hissetmesi-
dir. Karmaşı k olarak kendini yarg ı lama ve değer-
lendirme sonucu ortaya ç ıkan bir histir. Kiş inin ken-
dini değ erlendirmesiyle vardığı  kendiliğ ini kabul-
lenmesi sonucunda ortaya ç ıkan beğ enmedir (123) . 

Benlik sayg ısının duygusal, zihinsel, toplumsal ve 

dolaylı  olarak da bedensel öğ eleri vard ır. Kendini 
değ erli hissetme, yeteneklerini, bilgi ve becerilerini 
ortaya koyabilme, başarma, basanlar' ile ö ğünme, 
toplum içinde be ğenilir olma, kabul görme, sevilen 
olma ve kendi bedensel özelliklerini kabul ve be-
nimseme, benlik sayg ısının oluşması  ve geli şme-
sinde önde gelen etkenlerdir (1,34) . 

Benlik saygısı nm seviyesi, ki ş inin okul ve iş teki ba- 
san ve becerisini, stres ile ba ş a ç ıkma etkinliğ ini, ar- 

* Selçuk Üniversitesi T ıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı  

4 

pe
cy

a



Benlik Sayg ısı n ı  Etkileyen Etkenler 	 Özkan 

kadaş lık ve dostluk ili şkilerinin gelişmesini, canlılık 
ve eğ lenebilirlilik derecesini etkilemektedir. Benlik 
saygıs ını  yüksek seviyede ve tutarl ı  olarak sürdüren 
normal sağ lıklı  kiş iler, canl ı lık ve enerjilikle özde-
ş irler. Bu ki ş iler kendilerine güvenen ki ş iliktedirler. 
Zay ıf yapı lanmış  benlik saygı sına sahip ki ş iler ise 
canlı lık ve enerjilerini kaybetmi ş , kendilerine gü-
venmeyen, hatta kendini utanç verici de ğersiz ve ça-
resiz hisseden, baş arı  ve becerileri azalm ış  kiş ilerdir 
(1,3,4) 

Benlik sayg ıs ın ı n gelişmesinde üç ana kaynak bu-
lunmaktadı r ( 1 ). 
1. Başkalarının saygı sı  
2. Yeterlik 
3. Kiş inin bu iki kaynağı  kendisi için değerlen-
dirmesi (kendilik) (4) . 

Başkalarının sayg ısı , olumlu duygusal etkileş imi, ki-
ş ide kendini sevmeyi (self love) geli ş tirir. Bu sayede 
duygusal kendilik ve egemenlik olu şur. Neyin de-
ğ erli ve sevilebilir oldu ğu fikrini ortaya koyarak bi-
lişsel kendilik ve egemenli ğ i sağ lar. Başkalanmn 
fikir ve yaklaşı mları , duyguları  kendiliğ in iç ruhsal 
yapı sının parças ı  haline gelir (1 '2'3 '4'5) . 

Yenidoğ anın kendi içinde ve dışı nda olumlu et- 
kileş imlerin varl ığı nda kendine güven geli ş ir. Benlik 
sayg ısının gelişmesi, anne veya anne yerine geçen 
kiş inin, çocuğ a gösterdiğ i ilgi ve uygun yans ımalı  
ilişkiye bağ lıdır. Ebeveynle yenido ğ an aras ındaki 
uyum temel güven duygusu, insanlararas ı  etkileş ime 
uyumlu bir canl ı lık getirir. Olumlu benlik saygısı  
duygusal canlı lığı , dinçliğ i, kendi olman ın ve bir 
şeyi kendisinin yapmas ının hazz ı nı  temsil eder 
(1,6,7) .  

Çocuğun ilk masum etkinlikleri, egonun edindi ğ i 
enerjiler olarak tan ımlanır. Çocuk varolan bu ye-
teneğ inin etkinliğ ini korumaya çal ışı r (8) . İ lgili ebe-
veyn desteğ inin çocuğ un hüner ve yeteneklerinin ge-
li şmesinde önemli etkilere sahip olduğu gösteril-
miş tir (9) . Çocukta hünerlerin ve ba şanlann ortaya 
ç ıkması  ve geli şmesi benlik sayg ı sı  için temel ger-
çekliğ in ta kendisidir. Ebeveynler taraf ından kabul 
görme, onay ve sevgi, birinin varl ığı nda olman ın gu-
rurunu ve hazzını  yaş atır. Çocuğun kazandığı  gerçek 
başarı , yapmaya gücü oldu ğu duygusunu bes- 

(10-11) .  leyecektir 	Anne çocuğunun oyuncaklarla oy- 

namas ına sevindiğ inde ve oyun giri ş imlerini des-
teklediğ inde çocuğun yeterliliğ i başkalarının say-
gı sına bağ lı  hale gelir. Çocuk bu tür onaylardan yok-
sun ise ego iş levlerinin geli şmesi gecikebilir, bazen 
de ego gelişmesi hiç olmaz (12) . 

Çocuk kendi yaşantı lanndan kimliğ ini oluş turdukça, 
benlik sayg ısı nın geliş mesi iç ruhsal yap ıya daha ba-
ğı mlı  olur. Hayat olaylar ının artmas ı  sonucunda iç 
ruhsal düzenleme zamanla sürekli ve tutarl ı  hale 
gelir (13,14) . Kendilerini ispat edebilme yeterlili ğ i, 
etkin başa ç ıkma, saldırganlıklannı  denetim altında 
tutma özellikleri olan çocuklarda benlik sayg ısı  yük-
sek bulunur. Çocuklarla ba şkaları  ile ilişkide istek 
savaşı  benliğ in üst s ınırını  temsil eder, çocu ğun 
karşı  koymas ı  benlik sayg ı sını  korur (15) . Benlik 
kavram ı  çocuğun ne olduğu, ne olmak istediğ i, baş  
kalarının kendi hakkında ne dü şünmelerini istediğ i 
bir görünümdür (16) . Okul başarı sı  çocuğun kendilik 
değerini artt ırmaktadır (17) . 

Her büyük kriz benlik sayg ısını  kuvvetlendirir (18) . 

Ergenlik döneminde başkalarının kiş inin benlik say-
gısı  üzerindeki fikirlerinin önemi de ğ iş ikliğe uğ rar. 
Kavramamn geli şmesi, ergenin bilgi kayna ğı nı  de-
ğ iş tirir. Kendi hakkındaki gerçeklerin dış ardan ge-
leceğ i inancı  yerine, kendinden gelece ğ i inancına 
kayar (16) . Ergenin kendi "bedi (ego) ile özde şmesi 
(ego identity) için benlik sayg ısnun daha önceki dö-
nemlerde gelişmesi gerekir. Gerçeklere dayal ı  mü-
kemmel "ben"in geli şmesi, kimlik duygusunun ge-
lişmesini sağ layan benlik sayg ısının yeteneklere ve 
toplumsal ilişkilere bağ lı  olarak ortaya ç ıkmasına 
dayalıdır (19) . 

Kendi vücuduyla ilgili ego biçimlendirici kar şı laş -
tırmalar, gerçekte çok de ğ iş ik gereksinimlerle ili şkili 
olarak meydana gelir (20). Genç ergen, genç ergene 
nazaran daha zay ıf kendilik imgesine sahiptir. Bu da 
kendilik bilinçliğ i ile uğ raşmaya, kendilik ele ş tirisi 
ise benlik sayg ısının azalmas ına sebep olur (21) . 

Ancak kiş inin belli bir özelliğ ine bakarak kendini 
eksik değerlendirmesinin bilinmesi, ki ş inin kendi 
hakkındaki gerçek değerlendirmelerini anlamada ye-
tersizdir. Bu yüzden, eksik de ğerlendirilen özelliğe 
verilen önem de bilinmelidir (16) . 

Geç ergenlik benlik sayg ı sının pekiş tiğ i dönemdir. 
Kendi beni ile özde şme duygusu (sens of self iden- 
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tity), anlaml ı  özdeş imler, biyerin temel ruhsal ih-
tiyaçlarının doğuş tan gelen kabiliyetleri ve ya ş an-
tı larla baş arı lı  olarak süregeldi ğ inde, her dönemde 
benlik sayg ı sı  artarak devam eder (18) . 

MATERYEL ve METOD 

Gençlerin kendine güven duygular ının ve benlik 
saygı lannın ailelerin sosyo-kültürel özelliklerine ve 
gence gösterdikleri ilgi ve yak ı nlığ a bağ lı  ola-
bileceğ i klinik gözlemini s ınamak amac ıyla bu ara ş -
tı rma planland ı . 

Çalış ma 1986-1987 öğ retim y ı lında Selçuk Üni-
versitesinin uygulamal ı  branş ta iki, sosyal bran ş ta 
iki fakültesinin birinci s ınıf öğ rencileri ile yap ı ldı . 
Uygulanan anket formlann ı  eksik dolduranlar ve yir-
mibir yaşı n üzerinde olanlar çal ış ma dışı  bırakı ldı . 
Çalış maya 17-21 yaş lar aras ında 171'i kız, 379'u 
erkek toplam 550 denek al ındı . 

Benlik sayg ı sın ı  değ erlendirmek amac ıyla Rosen-
berg (1965) benlik sayg ı s ı  ölçeğ i uygulandı . Ölçeğ in 
özel puanlama tekni ğ i kullan ılarak yüksek, orta, 
düşük benlik saygı s ı  derecelendirmesi yap ı ldı . Yine 
Rosenberg ölçeğ inden, kendilik kavram ının süreklil-
iğ i, insanlara güven duyma, ele ş tiriye duyarl ı lık, ha-
yalprestlik, ki ş ileraras ı  ilişkilerde tehdit hissetrr ıe, 
tartış malara kat ı lma derecesi ve psi ş ik izolasyon de-
ğ erlendirmeleri, ölçe ğ in özel puanlama teknikleri 
kullan ı larak yap ı ldı . 

Ailenin sosyo-kültürel özellikleri ve ilgisi alt ı  so- 
ruluk çoktan seçmeli anket formu ile elde edildi. 
Anket formlanndan elde edilen veriler M İNİTAB 

program ında değerlendirildi. Çapraz tablolar elde 
edilerek, pearson ki kare ba ğı ms ızlık testi ile is-
tatistiki değerlendirmeler yap ı ld ı . 

BULGULAR 

Çalış maya alınan 550 deneğ in 171'i kız, 379'u er-
kekti. Yaş  ortalamalan 18.9±0.048 bulundu (Tablo 
1,7). Benlik sayg ısı  ile yaş  aras ında anlamlı  bir iliş -
ki bulunamad ı . Benlik sayg ısı  ile cinsiyet aras ında 
anlaml ı  bir ilişki bulundu (p<0.05). Yüksek benlik 
sayg ı s ı  kızlarda, erkeklerden % 15 oran ında daha 
fazlad ır. Kızlar, erkeklere nazaran kendilerine daha 
çok güvenmektedirler. Benlik sayg ısmın annenin 
eğ itimine bağ lı  olduğu saptandı  (p<0.01). Annenin 
eğ itimi artt ıkça yüksek benlik sayg ısında bu-
lunanların yüzdesi artmakta, orta ve dü şük benlik 
sayg ı s ında ise tersine bir durum ortaya ç ıkmaktadı r. 

Benlik saygı sı  babanın eğ itimine bağ lıdır (p<0.01). 
Babanın eğ itimi yükseldikçe, yüksek benlik say-
gı sında bulunanlar ın yüzdesi artmakta, orta ve dü şük 
benlik sayg ı sında ise tersine bir durum görülmek-
tedir. Benlik sayg ısının, annenin mesleğ ine bağ lı  ol-
duğu saptand ı  (p<0.05). Annelerin % 93.45'i ev ka-
dın ı , bunların çocuklann ın % 93'ü yüksek ve orta 
benlik sayg ı sında toplanmış tır. Çal ış an anne say ı sı  
çok dü şük bulunmu ş , ancak bunların çocuklar ın ın ta-
mama yak ını  yüksek benlik sayg ı s ındadı r. Baban ı n 
mesleğ i ile benlik saygı sı  aras ında bir ilişki sap-
tanmadı . 

Benlik sayg ı sı , ailenin gelir düzeyine ba ğ lı  bulundu 
(p<0.05). Gençlerin % 82'si orta gelir düzeyinde 
olan ailelerin çocukland ır. Bunların % 51'e yak ın ı  

Tablo 1. Benlik sayg ıs ı  ile yaş  aras ındaki iliş ki 

Yaş  

Benlik .sayg ı s ı  

Say ı  

Yüksek 

% Sayı  

Orta Düş ük 

Say ı  % 

Toplam 

Say ı 	% 

17 21 58.33 13 36.11 2 5.56 36 6.5 
18 110 54.45 79 39.11 13 6.43 202 36.73 
19 78 50 66 42.31 12 7.69 156 25.36 
20 39 41.93 49 52.69 5 5.38 93 16.91 
21 22 34.92 35 55.55 9.52 63 11.45 

Toplam 270 49.09 242 44 38 6.91 550 100 

%d ler her yaş  için ayr ı  ayrı  alı ndı , X2  =11.839 Df=8 p>0.05 
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Tablo 2. Benlik sayg ı sı  ile cinsiyet aras ı ndaki ilişki 

Benlik 	sayg ı s ı  

270 	49.09 	 242 

Düşük 

Say ı  

11 	6.43 
27 	7.12 

Toplam 

Say ı  

171 	31.09 
379 	68.91 

550 	100 

Yaş 	 Yüksek 	 Orta 

Say ı 	 Say ı  

K ı z 
Erkek 

Toplam 

102 	59.65 
	

58 	33.92 
168 	44.33 
	

184 	48.55 

44 	 38 	6.91 

% ler k ı z ve erkek için ayr ı  ayrı  alı ndı , X2  =11.839 Df=8 p>0.05 

Tablo 3. Benlik sayg ı s ı  ile annenin e ğ itimi aras ı ndaki ilişki 

Benlik sayg ı s ı  

Annenin 
eğ itimi 

Yüksek 

Say ı  Say ı  

Orta 

Say ı  

Düş ük Toplam 

Say ı 	% 

Okur-yazar 43 33.85 72 56.69 12 9.45 127 13.64 
Değ il 
Okur-yazar 36 48 34 45.33 5 6.66 75 13.64 
İ lk 136 51.71 109 41.44 18 6.84 263 47.82 
Orta 34 59.65 21 36.84 2 3.51 57 10.36 
Yüksek 21 75 6 21.43 1 3.57 28 5.09 

Toplam 270 49.09 242 44 38 6.91 550 100 

% ler her karakter için ayrı  ayrı  alı ndı , X 2  =23.0
•
87 Df=8 p<0.01 

Tablo 4. Benlik sayg ı s ı  ile baban ı n eğ itimi aras ındaki ilişki 

Benlik sayg ı s ı  

Baban ı n 
eğ itimi 

Sayı  

Yüksek 

% Say ı  

Orta 

Say ı  

Dü ş ük Toplam 

Say ı  

Okur-yazar 10 38.46 14 53.85 2 7.69 26 4.73 
Değ il 
Okur-yazar 19 39.58 25 52.08 4 8.33 48 8.73 
İ lk 101 41.74 120 49.59 21 8.68 242 44 
Orta 61 55.96 40 36.70 8 7.34 109 19.81 
Yüksek 79 63.20 43 34.40 3 2.40 125 22.73 

Toplam 270 49.09 242 44 38 6.91 550 100 

% ler her karakter için ayrı  ayrı  alındı , X 2  =23.087 Df=8 p<0.01 

yüksek benlik sayg ısında, orta ve yüksek benlik say-
g ı sında olanların toplam ı  ise % 93 oran ındadır. Yine 
yüksek benlik sayg ısında olanlar en yüksek oranda 
yüksek gelir grubunda bulunurken bu oran orta ve 
dü şük gelir grubunda giderek azalmakta, orta benlik 
sayg ısında ise tersine bir durum görülmektedir. 
Dü şük benlik sayg ısında olanların ise bütün gelir 
gruplarında ayn ı  oranlarda olmas ı  ilgi çekicidir. 

Benlik sayg ı sı , ailenin ilgisine büyük ölçüde bağ lıdır 
(p<0.001). Yüksek benlik sayg ısı , en yüksek oranda 
ailesi kendileri ile ilgilenen gençlerdedir. Ilgi azal-
dıkça bu oran azalmaktad ır. Dü şük benlik sayg ısı  
oranı  ise ailenin ilgisi azald ıkça artmaktad ır. Orta 
benlik sayg ı sının en yüksek oranda ailesi ilgisiz 
olanlarda görülmesi ilgi çekicidir. 
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Tablo 5. Benlik sayg ısı  ile annenin mesleğ i arası ndaki ilişki 

Benlik sayg ı s ı  

Annenin 
mesleğ i 

Yüksek 	 Orta Düşük 

 

Toplam 

     

Sayı  Sayı  Say ı  Say ı  

Ev kadim 241 56.89 236 45.19 37 7.19 514 93.45 
işçi 3 100 0 0 0 0 3 0.55 
Memur 24 80 5 16.66 1 3.33 30 5.45 
Esnaf 1 50 1 50 0 0 2 0.36 
Serbest meslek 1 100 0 0 0 0 1 0.18 

Toplam 270 49.09 242 44 38 6.91 550 100 

% ler her karakter için ayrı  ayrı  alındı , X2  =16.789 Df=8 p<0.05 

Tablo 6. Benlik saygısı  ile ailenin gelir düzeyi aras ı ndaki ilişki 

Benlik sayg ı s ı  

Ailenin gelir 
düzeyi 

Yüksek 	 Orta 

 

Düşük 

 

Toplam 

       

Say ı  Say ı  Say ı  Say ı  

Yüksek 17 62.96 8 29.63 2 7.41 27 4.91 
Orta 232 50.88 193 42.32 31 6.80 456 82.91 
Dü ş ük 21 31.34 41 61.19 5 7.46 67 12.18 

Toplam 270 49.09 242 44 38 6.91 550 100 

% ler her karakter için ayrı  ayrı  alındı , X2  =11.761 Df=4 p<0.05 

Tablo 7. Benlik saygısı  ile annenin ilgisi aras ındaki ilişki 

Benlik sayg ı s ı  

Annenin 
ilgisi 

Yüksek 	 Orta 

 

Düşük 	 Toplam 

       

Say ı  Say ı  Say ı  Sayı  % 

Çok ilgili 117 63.59 62 33.69 5 2.72 184 33.45 
Ilgili 138 44.81 148 48.05 22 7.14 308 56 
Ilgisiz 12 26.66 26 57.77 7 15.55 45 8.18 
Hiç ilgilenmeyen 3 23.08 6 46.15 4 30.77 13 2.36 

Toplam 270 49.09 242 44 38 6.91 550 100 

% ler her karakter için ayrı  ayrı  alı ndı , X 2  =43.260 Df=6 p<0.001 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Benlik sayg ısı  doğumla geli şmeye baş layan eriş -
kinlik dönemine kadar geliş imi sürdüren, erişkinlik 
ve daha sonraki dönemlerde ise hayat olaylar ından 
etkilenen ruhsal, toplumsal, k ısmen de bedensel bir 
olgudur (1,3,18).  Ruhsal geliş im sürecinde pekçok 
etken benlik saygısını  etkilemekle birlikte en çok ai-
leden etkilenir (5,6,7,9,10,11,12,15). 

Çalış mada benlik saygı sı  ile yaş  aras ında anlaml ı  bir 
ilişki saptanmam ış tır. Geç ergenlik döneminde olan-
larla çal ışı lmış  olması , benlik sayg ısmın bu dö-
nemde pekiş tiğ i görüşünü desteklemektedir (18) . 

Kızlarda benlik saygısmm yüksek olması  erkeklere 
göre % 15 oran ında daha fazla oldu ğu bulgusu 
(p>0.05), Jindal (22) , Le Compte (22) , Westaway (23)  
ve Çuhadaroğ lu'nun (24)  çalış malarıyla paralellik 
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göstermektedir. K ızların puberteye erkeklerden daha 
erken giriyor olmalar ı  bu sonucu doğuruyor olabilir. 

Anne ve baban ın eğ itimi arttıkça yüksek benlik say-
gısında olma oranında artış  gözlenmektedir. Benlik 

sayg ı s ı  annenin ve baban ın eğ itimine bağ lı  bulundu 
(p<0.01). Bu Ausubel (15) , Sroufe (9)  bulgulanyla 
paraleldir. Ebeveyn e ğ itiminin olumlu benlik saygısı  
oluşmasındaki etkisi ortadad ır. 

Yüksek benlik sayg ısı  annenin mesle ğ ine bağ lıdır 
(p<0.05). Çalış an annelerin çocuklar ının sayı lan az 

olmas ı na rağmen, tamama yakınının yüksek benlik 
sayg ı sında olmaları  ilgi çekicidir. Baba mesle ğ iyle 
benlik sayg ı sı  aras ında bir bağ  bulunmadı . Yüksek 
ve orta gelir düzeyi ile olumlu benlik sayg ı sı  arasın-
da bir ilişki saptandı  (p<0.05). Gelir düzeyi ile ben-
lik saygısı  aras ında paralel bir ilişki bulunmaktadır. 

Gelir düzeyi artt ıkça benlik sayg ısı  da artmakta, 
gelir düzeyi azaldıkça benlik sayg ısı  azalmaktadır. 
Ailenin ilgisi ile olumlu benlik sayg ısı  aras ında be-
lirgin bir ilişki vardır (p<0.001). ilgi artt ıkça benlik 
sayg ısı  artmakta, ilgi azald ıkça benlik sayg ı sı  da 
azalmaktad ır. Bu bulgu literatürle paralellik gös-
termektedir (1,5,6,7,9,10-13,15,16).  Sonuç olarak benlik 
saygı sının anne, babanın eğ itimine, annenin i ş ine, ai-
lenin gelir durumuna ve özellikle de ailenin ilgisine 
doğ rudan bağ lı  olduğu saptandı . 
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