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THE RELATIONSHIP BETWEEN UNCONDITIONAL SELF-ACCEPTANCE 

AND PERCEIVED STRESS ON UNIVERSITY STUDENTS AND MEDIATING 

ROLE OF MOTHER ACCEPTANCE/REJECTION IN THIS RELATIONSHIP 

 

Abstract 

 

Objective : The aim of this study was to observe the relationship between unconditional 

self-acceptance and perceived stress on university students and to examine the mediating 

role of mother acceptance/rejection in this relationship.  

 

Method : The study was conducted in 7 different universities in Ġstanbul with 320 

student participants. The participants completed research tools including, Personal 

Information Form, Unconditional Self-Acceptance Scale Questionnaire, Perceived Stress 

Scale Questionnaire and Parental Acceptance-Rejection Scale Questionnaire Short Form 

Mother Dimension. The data obtained in the research are analyzed by using SPSS 25 

(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 program. ANOVA and t test, 

Mann Whitney U Test and Kruskal Wallis Test are used for designate the differences of 

groups. Spearman Correlation Analyze is used for designate the relationships between 

variables of study. 

 

Findings : The findings showed that there was significant relationship between 

unconditional self-acceptance and gender, number of sibling, educational degree of 

mother and level of income on university students. There was significant relationship 

between perceived stress, birth order and level of income on university students. There 

was significant relationship between mother acceptance/rejection  and birth order on 

university students. The findings showed that there was significant relationship between 

unconditional self-acceptance and perceived stress. The findings showed that there was a 

positive significant relationship between unconditional self-acceptance and mother 

acceptance/rejection. And also there was a positive significant relationship between 

mother acceptance/rejection and perceived stress.  
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Conclusion : The results showed that there was significant relationship between 

unconditional self-acceptance and perceived stress. There was a positive significant 

relationship between unconditional self-acceptance and mother acceptance/rejection. 

And also there was a positive significant relationship between mother 

acceptance/rejection and perceived stress. But mediating role of mother 

acceptance/rejection in the relationship between unconditional self-acceptance and 

perceived stress couldn‟t be found. Finally, the results discussed according to previous 

literature. Limitations of the current study and suggestions for future studies were stated. 

 

Anahtar Kelimeler: Unconditional self-acceptance, perceived stress, mother 

acceptance, mother rejection. 
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ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNDE KOġULSUZ KENDĠNĠ KABULÜN  

ALGILANAN STRES ĠLE ĠLĠġKĠSĠ VE ANNE KABUL/REDDĠNĠN BU 

ĠLĠġKĠDEKĠ ARACI ROLÜ 

 

Özet 
 

Amaç : Bu araĢtırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde koĢulsuz kendini kabul ile 

algılanan stres arasındaki iliĢkiyi ve bu iliĢkide anne kabul/reddinin aracı rolünü 

incelemektir.  

 

Yöntem : AraĢtırma, Ġstanbul‟da 7 farklı üniversiteden seçilen 320 üniversite öğrencisi 

ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Veri toplama aĢamasında örneklem grubuna Demografik Bilgi 

Formu, KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği Anketi, Algılanan Stres Ölçeği Anketi, Ebeveyn 

Kabul/Red Ölçeği Anketi Kısa Form Anne Boyutu uygulanmıĢtır. AraĢtırmada elde 

edilen veriler SPSS 25 (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 

programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. ANOVA Testi, t Test, Mann Whitney-U ve 

Kruskal Wallis Testleri gruplar arası farkları belirlemek için kullanılmıĢtır. Spearman 

Korelasyonu ise araĢtırmanın değiĢkenleri arasındaki iliĢkiyi belirmek amacıyla 

kullanılmıĢtır. 

 

Bulgular : AraĢtırma sonuçlarına göre; üniversite öğrencilerinin koĢulsuz kendilerini 

kabullerinin cinsiyete göre, kardeĢ sayısına göre, anne eğitim durumuna göre, gelir 

seviyesine göre değiĢtiği görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin algılanan streslerinin 

kardeĢ sıralamasına göre ve gelir seviyesine  göre değiĢtiği görülmektedir. Üniversite 

öğrencilerinin ebeveyn kabul/red algılarının kardeĢ sıralamasına göre değiĢtiği 

görülmektedir. AraĢtırma sonuçlarına göre, koĢulsuz kendini kabul ile algılanan stres 

arasında anlamlı bir iliĢkiye rastlanmıĢtır. AraĢtırma sonuçları, koĢulsuz kendini kabul 

ile anne kabul/reddi  arasında (anne reddiyle) negatif yönde  anlamlı iliĢki olduğunu 

göstermiĢtir. Ayrıca, anne kabul/reddi ile algılanan stres arasında da (anne reddiyle) 

pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğu görülmüĢtür.  
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Sonuç : AraĢtırma sonuçlarına göre, koĢulsuz kendini kabul ile algılanan stres arasında 

anlamlı bir iliĢkiye rastlanmıĢtır. AraĢtırma sonuçları, koĢulsuz kendini kabul ile anne 

kabul/reddi  arasında (anne reddiyle) negatif yönde  anlamlı iliĢki olduğunu göstermiĢtir. 

Ayrıca, anne kabul/reddi ile algılanan stres arasında da (anne reddiyle) pozitif yönde 

anlamlı iliĢki olduğu görülmüĢtür. Ancak, anne kabul/reddinin koĢulsuz kendini kabul 

ve algılanan stres arasındaki iliĢkide aracı rolü bulunamamıĢtır. Son olarak, araĢtırmadan 

elde edilen bulgular ilgili literatür ıĢığında tartıĢılmıĢ, çalıĢmanın sınırlılıkları ve gelecek 

çalıĢmalar için öneriler belirtilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: KoĢulsuz kendini kabul, algılanan stres, anne kabulü, anne reddi 
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BÖLÜM 1 

 

1. GĠRĠġ 

   

Stres günümüzün önemli bir sağlık sorunudur ve önemli hastalıklara yol açtığı 

bilinmektedir. Stres bireyin günlük iĢlevlerini olumsuz olarak etkiler, ayrıca uzun süre 

strese maruz kalmak bireyde farklı sağlık problemlerinin meydana gelmesine neden olur, 

hatta bireyin yaĢam kalitesini de olumsuz yönde etkiler. Stres hakkında yapılan bilimsel 

çalıĢmaların da gösterdiği gibi, stres psikolojik sağlık ile de güçlü bir iliĢki içindedir 

(Eskin ve ark. 2013).  

 

„Dünya Sağlık Örgütü‟ne (WHO) göre ruh sağlığı, kiĢinin kendisi ve çevresi ile uyum 

içinde olmasıdır‟ (Ankay, 1990).  Kendisiyle barıĢık olan kiĢilerin uyumlu iliĢkiler 

kurabileceği yadsınamaz bir gerçektir. Önen‟in (1989) belirttiği gibi kiĢinin kendi 

ihtiyaçları ve çevresiyle uyumlu iliĢkiler içinde olması ve bunları devam ettirebilmesi, 

kendini kabulüyle iliĢkilidir.  

 

Yapılan araĢtırmalarda algılanan stresin kendini kabul ile arasında negatif korelasyon 

olduğu görülmüĢtür. (Abdelrahman, Abushaikha, al-Motlaq, 2014) Yani kendini kabulü 

olan kiĢilerin, stresi daha az algıladığı anlaĢılmaktadır. „Kendini kabul, kiĢinin suçluluk, 

yetersizlik, kendini beğenme ya da övünme duygularına kapılmadan kendini, olumlu, 

olumsuz tüm yönleriyle kabul etmesidir‟(Enç, 1990).  

 

Bireyde kendini kabulün geliĢmesinin, çocuklukta, çevresindekilerin, özellikle de bakım 

verenin onu kabulüyle baĢladığı görülür. Annenin çocuğu kabul etmesi, çocuğun olumlu 
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bir benlik algısı geliĢtirmesine, özgüven ve özsaygı kazanmasına yardımcı olur. Anne, 

baba tarafından onaylanması, kendini kabul sürecine katkı sağlayan önemli 

faktörlerdendir(Gürcan, 2015). Çocuğun davranıĢı ebeveyni tarafından 

onaylamadığında,  sevgilerini geri çekerler. Çocuklar da yalnızca onların istedikleri gibi 

davrandıkça sevildiklerini hissederler. Yani anne babalar sevgilerini koĢullu olarak 

verirler, bu da çocuklarına yönelik olarak koĢullu olumlu kabul göstermeleri demektir. 

Bu tarz  kabulün sonucunda çocuklar, kendi gerçek duygu ve isteklerinden vazgeçmeyi 

ve yalnızca ebeveynlerinin onayladığı özelliklerini sürdürmeyi öğrenirler. Kısacası kendi 

zayıflıklarını ve hatalarını inkar ederler. Ebeveynler, davranıĢlarını onaylamamalarına 

rağmen, çocuklarını daima seveceklerini ve onları kabul edeceklerini onlara 

hissettirmelidir. Bu Ģartlar altında çocuklar anne baba kabulünün ortadan kalkmasına yol 

açacak düĢünce ve duygularını reddetme ihtiyacı duymazlar. Her Ģeyi deneyimlemekte, 

hatalarını ve zayıflıklarını kendilik kavramlarıyla bütünleĢtirmekte özgür olurlar 

(Burger, 2006). 

 

Hatalarını ve zayıflıklarını kendilik kavramlarıyla bütünleĢtirebilen bireyler, kendine 

yönelik koĢulsuz olumlu kabulü olan bireylerdir. KoĢulsuz olumlu kabul Rogers‟ın 

kavramlarındandır. Bu kavram ebeveyn ve terapist için kullanılsa da kiĢinin kendine 

karĢı da koĢulsuz olumlu kabul içinde olması değiĢiminin baĢlangıcıdır. Rogers, kendini 

kabul ederek kendini dinlediği ve kendi olabildiği zaman daha iĢlevsel olduğunu söyler. 

Kendini kusurlu bir kiĢi olarak kabul etmesi onun için daha kolay hale gelir. Rogers, 

değiĢimin insanın kendini kabul etmesinden sonra baĢladığını söyler (Rogers, 1961). 

 

Rogers kiĢinin, gerçek benliği ile ideal benliği arasında farklılık varsa, sorun yaĢadığını 

söylemiĢtir. Çünkü birey kendi için oluĢturduğu ideal benliğine odaklandığında, yine 

kendisi tarafından kabul görmemesinin etkisiyle kendini kötü hisseder (Akt. Gürcan, 

2015). 

 

Rogers kiĢinin olumlu kendini kabulü gerçekleĢtirebildiği ölçüde baĢkalarını da kabul 

edebileceğini söylemiĢtir. (Akt. Gürcan, 2015) Yargılayıcı özelliği olan biri, bu 

özelliğinden nefret etmek yerine onu kabul ederse, baĢkalarının yargılarını da daha kolay 
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tolere edebilir. Zayıflıklarını kabul etmek, onlarla yaĢamak demek değildir. Kendini 

kabul, insanın kendisiyle değiĢik bir iliĢki kurmasını getirir. Ġnsanın kendisiyle ilgili her 

Ģeyi kucaklaması ona, daha sakin, daha az kendini eleĢtiren ve hata yaptığında kendine 

karĢı daha anlayıĢlı olma izni verir. Kendini kabul düzeyi arttıkça, kiĢinin stresle baĢa 

çıkma stratejilerini etkin olarak kullanabilme yeteneği de artmaktadır. (Gücüyeter, 2003) 

Bu da zorluklar karĢısında algıladığı stresin düzeyinin düĢmesine yardımcı olur. 

 

1.1 AraĢtırmanın Amacı 

 

Bu araĢtırmanın amacı üniversite öğrencilerinde koĢulsuz kendini kabulün algılanan 

stresle iliĢkisini araĢtırmak ve anne kabul / reddinin bu iliĢkide aracı rol oynayıp 

oynamadığına bakmaktır.  

 

1.1.1 AraĢtırmanın Hipotezleri 

 

H1: KoĢulsuz kendini kabul ile algılanan stres arasında negatif yönde bir iliĢki vardır. 

H2: KoĢulsuz kendini kabul ile anne kabul/reddi arasında anne reddi ile negatif yönde  

bir iliĢki vardır. 

H3: KoĢulsuz kendini kabul kontrol edildiğinde, anne kabul/reddi ile algılanan stres 

arasında anne reddi  ile pozitif yönde bir iliĢki vardır.  
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    Şekil 1. Öngörülen modeldeki ilişkiler 

 

 

1.2 AraĢtırmanın Önemi 

 

Bu araĢtırmanın önemi,  yaĢamda önemli bir sorun olan ve bazı hastalıklara yol açan 

stresle, koĢulsuz kendini kabulü olan kiĢilerin baĢa çıkmalarının daha kolay olup 

olmadığını araĢtırarak, aracı değiĢken olan anne kabul ve reddinin bu bağlamdaki rolüne 

dikkat çekmektir. Bu araĢtırmanın önemi literatürde var olan kendini kabul ve stres 

iliĢkisi araĢtırmalarına anne kabul/red boyutunu da eklemektir.  Ve böylece, özellikle 

aile terapilerine faydalı olmak bu araĢtırmanın önemli unsurlarındandır. Daha önceki 

araĢtırmalarda bu değiĢkenlerle yapılmıĢ bir çalıĢma bulunmamaktadır. 

 

1.3 Kendini Kabul 

 

 

Kendini kabulün tanımında geçen, kiĢinin kendini, olumlu olumsuz yönleriyle birlikte 

kabulü, iyi ve kötünün bir arada ve bir bütün olarak önce nesnede, ardından kendinde 

görüldüğü ve oluĢmasının psikolojik sağlık açısından önemli görüldüğü kendilik 

Algılanan Stres 

(Bağımlı Değişken) 

Ebeveyn 

Kabul/Reddi(Aracı 

Değişken) 

Kendini 

Kabul(Bağımsız 

Değişken) 
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bütünlüğü kavramını akla getirir. Kendini kabul kavramı, ilk olarak, bebeklikte önce 

bölünmüĢ halde olan  iyi ve kötünün, bir araya gelmesini ve bütünselliğin Ģekillenmesini 

anlatan kendilik bütünlüğü kavramı ile açıklanacaktır.    

 

1.3.1 Kendilik Bütünlüğü 

 

Nesne kuramcıları açısından bu konuya bakıldığında Melanie Klein eriĢkin kiĢiliğinin 

yapısını anlayabilmek için bebeği doğumundan itibaren anlamak ve onu yaĢamının 

evrelerinde takip etmek gerektiğini belirtir. (Klein, 1999)  

 

Bebeğin egosu memeyle iliĢkisini, iki nesneyle iliĢki yaĢıyor gibi deneyimlemektedir; 

bir tarafta iyi meme, diğer tarafta kötü meme vardır. Ġyi meme bebeği besler, onu korur 

ve onu sever. Bu bebeğin nesneyi idealize ettiği bir durumdur. Diğer tarafta kötü meme 

bebek için hayal kırıklığı ve engellenme kaynağıdır. Bebek kötü memeyi ona eziyet eden 

nesne olarak algılar. Ġyi meme bebeğin ihtiyaçlarını giderip, onu severken bir yandan da 

kötü memenin eziyetinden onu korur.  (Milivojevic, Ivezic, 2004)  

 

Ġyi memeye yönelik olumlu duygularının  onarıcı ve koruyucu etkisi, kötü memeye 

yönelik olumsuz duygularının yıkıcı bir etkisi vardır. Çocuğun sakin kalabilmesi iyi 

meme ve kötü memeyi ayrı tutabilmesine bağlıdır. Ġyinin ve kötünün arasındaki karmaĢa 

ve karıĢıklık iyi memenin yok olmasıyla ve çocuğun korumasız kalmasıyla sona erebilir. 

(Mitchell, Black, 2014)  

 

Annenin çocuğuna iyi bakım gösterip  gösteremediği,  çocuğun bakımından hoĢlanıp 

hoĢlanmadığı veya annenin kaygılı olması veya olmaması ve çocuğun beslenmesi 

konusunda güçlükler yaĢayıp yaĢamadığı, çocuğun iyi nesneyi içselleĢtirebilmesini 

etkiler. (Klein, 1999)   

 

Bebek için nesne devamlılığı, var olan nesnelerin kendi görüĢ alanından çıktıkları zaman 

da var olmaya devam ettiklerini bebeğin fark etmesidir. (Morris, 2002). Bebekte nesne 

devamlılığı geliĢtikçe, nesneyi yaratanın kendisi olmadığını anladıkça, nesneyi tamamen 
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iyi veya kötü görmek yerine iyi ve kötü yönleri olan bir bütün olarak görmeye, iyi ve 

kötü memeyi annenin farklı özellikleri olarak anlamaya baĢlar.  

 

Çocuk artık nesneyi parçalarını bütünleĢtirerek, tek bir nesne olarak deneyimler. 

Saldırgan ve korkutucu duygularla bakılan anne, olumlu duygular beslenen anne ile 

aynıdır. AĢırı iyi veya kötü yönlerinden arınmıĢ olan nesne, daha gerçekçi bir içeriğe 

ulaĢırken, saldırganlık nedeniyle sevilen nesnenin zarar göreceğinden doğan depresif 

kaygı bu durum için engel haline gelir. Suçluluk duyguları meydana gelir. Tasalanma ise 

sevginin  belirtisidir. Onarma çabaları da yine sevgi ile iliĢkilidir. Bu çabaların yeterliliği 

konusunda duyulan Ģüphe ben geliĢiminin içinde yer alır. (Klein, 1999)   

 

Nesnelerini bütünsel olarak tutabilmesi için çocuğun, sevgisinin nefretinden büyük 

olduğuna, kendi yıkıcılığının sonuçlarını telafi edebileceğine inanması gerekir. Çocuğun 

sevgi, engellenme, yıkma, onarma döngüleri, onun, nesnelerle bütünsel iliĢkisini 

sürdürebileceğini ve onarma becerisinin yıkıcılığını dengeleyebileceğini  hissetme  

özelliğini geliĢtirir. (Mitchell, Black, 2014)  

 

Winnicott‟un kuramına göre ruh sağlığının temeli erken dönem anne çocuk iliĢkisinden 

kaynaklanır. Bebek sağlıklı bir  geliĢim gösterebilmek için yeterince iyi anne ve 

kucaklayıcı çevreye ihtiyaç duyar. Yeterince iyi anne, bebeğin yaĢantısının kiĢisel 

özelliklerine hassasiyetle yaklaĢan annedir. Kucaklayıcı çevre ise hamilelik evresinden 

itibaren annenin kendi ihtiyaç ve arzularını geri plana çekerek, varoluĢunu bebeğin 

ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmesiyle oluĢturduğu çevredir. Bu durum bebeğe 

varoluĢun merkezi olma yanılsamasını yaĢatır. Bir Ģeyin gerçekleĢmesi için onun 

olmasını istemesi yeterlidir. (Milivojevic, Ivezic, 2004) 

 

„Winnicott bebekte tüm güçlülüğün yerleĢmesinden sonra annenin, gerçekle aĢamalı 

olarak karĢı karĢıya gelmek konusunda bebeğe yardımcı olması gerektiğini belirtmiĢtir. 

Bebeğin hayal kırıklıklarına katlanma ve annenin yetersizliklerini anlama kapasitesi 

geliĢtikçe, annenin bebeğinin ihtiyaçlarına adaptasyonunun aĢamalı olarak azalması 

gerektiğini vurgulamaktadır.‟ (Sarısoy, 2016) 
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Böylece bebek, dünyada birçok öznellik olduğunu, isteklerinin yerine getirilmesi için 

sadece gösterilmeleri ve anlatılmalarının yeterli olmadığı, diğerleriyle anlaĢarak bunların 

elde edilebileceğinin farkındalığı oluĢmaya baĢlar. Bebeğin öznel tümgüçlülük olarak 

adlandırılan yaĢantısına bir nesnel gerçeklik boyutu eklenir. Nesnel gerçeklik, öznel 

tümgüçlülüğün yerini almaz, onunla diyalektik bir Ģekilde varlığını sürdürür. Sahte 

kendilik, yalnızca nesnel gerçeklikte yaĢayan, öznel merkezi olmayan, sadece 

baĢkalarının beklentilerine ve dıĢ uyaranlara bağlı kalınan bir yaĢamdır. (Mitchell, 

Black, 2014)      

 

Winnicott‟a göre bebeğin kiĢiliği, yeterince iyi annesinin yanında olması ve bu annenin 

ona sağladığı kucaklayıcı çevre ile zamanla bütünleĢmeye baĢlar. Süreç içerisinde benlik 

bir bütün oluĢturacak ve sağlam bir ego geliĢecektir. Çocuk bütün yok edilme çabalarına 

karĢın varlığını devam ettiren ötekini fark etmeye baĢlar. Tümgüçlülükle yaratma, yıkma 

ve ayakta kalma döngüsünün tekrarlamaları dıĢsallık hissini fark etmesi açısından 

önemlidir.  Buradan hareketle kiĢilik bütünleĢmesinin zaman içinde ve yeterince iyi 

annenin sağladığı kolaylaĢtırıcı çevre ile güvenli olarak tamamlanabileceği söylenebilir.  

Çocuğun, öznel tümgüçlülüğü ve nesnel gerçekliği bu Ģekilde ayakta kalabilen anneyle 

yaĢantılaması, yıkıcılığının yok etmediğini görmesi, kendilik bütünlüğünün oluĢmasına 

yardımcı olur (Sarısoy, 2016).    

 

Kohut‟un erken çocuklukta gördüğü özellikler coĢku, heyecan ve yaratıcılıktır. Bu 

dönemde çocuğun anne veya bakım verenlerle iliĢkisi eriĢkin yaĢamında bu özelliklerini 

koruyup koruyamaması açısından çok önemlidir. Heyecanını, coĢkusunu, yaratıcılığını  

kaybetmiĢ, sürekli onay alma ihtiyacıyla ve bazen de yoğun  bir boĢluk duygusuyla  

yaĢantılarını sürdürmeye çalıĢan yetiĢkinler, çocukluk döneminde aynalanma veya 

karĢısında ideal tümgüçlülük imgesi bulmak konusunda  sorun yaĢamıĢ olabilirler 

(Mitchell, Black, 2014).  
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Kendilik nesnesinin üç değiĢik Ģekilde yaĢantılanması sağlıklı kendiliğin geliĢmesine 

yardım eder; Birincisi çocuğun doğuĢtan getirdiği büyüklük, kusursuzluk etkin olma 

hislerini onaylayan ve karĢılık veren, bu hislerin çocuğun zihninde yayılmasını 

destekleyen kendilik nesneleridir. Ġkincisi, çocuğun karĢısında görebileceği, 

güvenebileceği bir sakinlik, tümgüçlülük, yanılmazlık imgesi ile iç içe geçebileceği 

ötekilerdir. Üçüncüsü, kendisiyle  benzer hissedebileceği kendilik nesneleridir.   

(Mitchell, Black, 2014)  

 

Gerçeklikle yavaĢ yavaĢ karĢılaĢarak bir dönüĢüm geçirmeye baĢlarlar. Kendilik ve öteki 

imgeleri büyütülerek getirildikleri boyuttan zaman içinde daha gerçekçi düzeylere 

indirilirler.  Bu yaĢanırken çocuk destekleyici bir çevre içindedir. Bu desteğe dayanarak 

çocuk karĢılaĢtığı durumlarla baĢ edebilir ve süreç içinde kendilik nesnesinin iĢlevsel 

niteliklerini içselleĢtirir. Örneğin umutsuzluğa düĢmektense kendini yatıĢtırmayı öğrenir 

yenilgilere rağmen içsel gücünü fark etmeye baĢlar. Defalarca yinelenen dönüĢtürücü 

içselleĢtirme adı verilen bu süreç ile içsel yapı oluĢur, canlılık ve coĢku korunarak 

sağlıklı bir kendilik ile sonuçlanır.   (Mitchell, Black, 2014) 

 

Kendilik ve ötekinin ayrılması, kendilik imgelerinin nesne imgelerinden ayrılması 

Kernberg için de ilk temel geliĢimsel görevdir. Bu baĢarılmazsa içsel ile dıĢsal arasında 

güvenli sınırlar oluĢamaz. Ve  psikotik sorunların temeli de burada atılmıĢ olur.  Ġkinci 

temel geliĢimsel görev bölmenin üstesinden gelinmesidir. Kendilik ve nesne imgeleri 

birbirinden farklılaĢtırıldıktan sonra da duygulanımsal olarak ayrılmıĢ olarak kalırlar. 

Ġyi, seven kendilik imgeleri ve iyi, doyum veren nesne imgeleri olumlu duygulanımlarla 

bir arada tutulurlar ve olumsuz duygulanımlarla birbirine bağlanmıĢ kötü, nefret dolu 

kendilik imgelerinden ve kötü, engelleyen nesne imgelerinden ayrılırlar. (Mitchell, 

Black, 2014) 

  

Bebek nesneyi bütünleyebilme becerisi geliĢtirdiği zaman, iyiyi ve kötüyü, doyuranı ve 

engelleyeni bütün olarak görebilmeyi baĢarır. Ve böylece bölmenin üstesinden gelir. 

Nesne imgeleri bütünleĢirken, kendilik imgeleri de bütünleĢir.  ġimdi kendilik, hem iyi 

hem kötü, seven ve nefret eden olarak yaĢantılanan bir parça olarak hissedilir. Bu 
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bütünleĢme temel dürtü eğilimlerinin birlikte bütünleĢmelerine olanak sağlar. Ġyi ve kötü 

duygular bir araya geldiği için sevme ya da nefretin ağırlığı azalır. (Mitchell, Black, 

2014) 

 

Kendilik bütünlüğü kavramı, Jung‟da gölge ve egonun iliĢkisinde yer almaktadır. Jung 

gölgeyi bir arketip olarak tanımlamaktadır. Arketipler atalarımızdan miras olarak 

getirdiğimiz negatif filmler gibidir. Gerçek yaĢamda karĢılığı bulunduğunda, bu belirsiz 

imgeler canlı ya da cansız varlıklara dönüĢürler. Gölge de bize miras olarak gelen bu 

arketiplerdendir (Geçtan, 1998). 

 

Jung (2013), gölgeyi, „seçilmiĢ bilinçlilikle baĢa çıkamadıkları için yaĢam sürecinde 

kendilerini ifade etmelerine izin verilmeyen ve bu nedenle, bilinçdıĢında karĢıtlık 

yaratmaya çalıĢan ve oldukça bağımsız bir „hizip‟ oluĢturan tüm bireysel ve ortak ruhsal 

öğeler‟, olarak anlatır.  

 

Gölge bilince çıktığında bir karĢıtlığın yarattığı gerginlik ve bölme oluĢur. KarĢıtlıklar 

birleĢmek, bütünleĢmek isterler. Simgeler uyum sağlamayı kolaylaĢtırır. KarĢıtlıklar 

ruhsal durumu çökertmeye kadar götürebilirler. KarĢıtlıkların yüz yüze gelmesinden ve 

çatıĢmasından çözüme gidilebilir. Çözüm bilinç ve bilinçdıĢı unsurların bir araya 

gelmesinden oluĢur. Simge iki parçanın bölünmüĢ bir para gibi birbirine tam uymasıdır. 

Bu bütünün nasıl oluĢtuğunun en temel açıklamasıdır. KarĢıtların mücadelesi ve 

uzlaĢması bu açıklamanın içinde bulunabilir.  (Jung, 2013) 

 

Egosu ve gölgesi birlikte uyumlu davrandıklarında kiĢi enerji dolu ve canlıdır. Bu 

durumda ego, dürtüleri durdurmaya çalıĢmak yerine onları yönlendirir. Zihin dünyası 

geniĢler ve biliĢsel iĢlevler canlılık kazanır. Ve kiĢi bedensel olarak da enerji dolu 

hisseder.   (Geçtan, 1998) 
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1.3.2 Carl Rogers ve Kendini Kabul 

 

Rogers (2012), çocukların sahici olabilmeye, koĢulsuz olumlu bakabilmeye, doğrudan 

iletiĢim ve empati kurabilmeye, büyümek için hayal güçlerini ve içlerinden geleni 

kullanabilmeye daha yakın olduklarına inanır.  

 

Benlik, saldırganlık, çocuksuluk ve ikilemleriyle,  diğer yandan olgunluk unsurlarıyla 

fark edilir. Kendini geliĢtiren deneyimlere bebek tarafından olumlu değer yüklenirken, 

kendini geliĢtirmeyen, tehdit eden, korumayan deneyimlere olumsuz değer yüklenir. 

DıĢsallık bu duruma dahil olduğunda, yani çocuk baĢkaları tarafından değerlendirilmeye 

baĢlandığında, sevgi, ilgi görmek ve buna bağımlı olarak, sevimli çocuk simgeleĢtirmesi 

çocukta geliĢtiğinde, durum değiĢmeye baĢlar. (Corsini, Wedding, 2012)     

 

Örneğin bebek olan kardeĢe vurma davranıĢında ebeveynlerinin azarlama ve onu kötü 

bir çocuk olarak niteleme tepkileri sonucu öfkenin ifade edilmesi tatmin edici ve 

zenginleĢtirici olması gerekirken, çarpıtılmıĢ bir simgeleĢtirmeyle kötü olarak 

deneyimlenir. (Corsini, Wedding, 2012)     

 

Böyle bir durumda benlik kendinden emin olamaz ve benlik kabullenilemez, 

baĢkalarının değerlendirmelerine bağımlı bir hale gelen çocuk sürekli bir gözü 

ebeveynlerinde olarak yaĢar.  Çocuğunun negatif duygularını kabul eden ve çocuğunu 

bütün olarak algılamayı baĢaran ebeveynin bunu engellemesi mümkündür.  (Corsini, 

Wedding, 2012)    

 

Bu noktada benlik ve ideal benlik kavramlarından söz edilebilir. Benlik kavramı, kiĢinin 

varlığı ve deneyimleriyle algılamıĢ olduğu bütün yönleriyken, ideal benlik  ise bireyin 

kendini görmek istediği Ģekilde algılamasıdır. Çoğunlukla olumlu özellikleri içerir. 

(Yazgan Ġnanç, Yerlikaya, 2012) Çocuğun ebeveyninin beğendiği Ģekilde olmak 

istemesiyle baĢlayan süreçte, büyüdükçe, bu özellikler, birey tarafından  ideal benlik 
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olarak oluĢturulmaktadır. Ve kiĢi deneyimlerini ideal benlikle karĢılaĢtırarak, ona uygun 

olmayanları simgeleĢtirirken çarpıtma veya inkar yoluna  gidebilir.  

 

SimgeleĢtirme bireyin bir deneyimin farkında veya bilincinde olma sürecidir. Benlik 

kavramıyla farklılık gösteren bir deneyimin simgeleĢtirilmesinde inkar etme eğilimi 

vardır. Doğru sözlü olduklarını düĢünen kiĢiler yalan söyleme eyleminin 

simgeleĢtirilmesine karĢı direnç gösterirler. (Corsini, Wedding, 2012) 

 

Kendinde kusurluluk ve zayıflık olabileceğini kabul eden bir benlik kavramı olumsuz 

deneyimleri simgeleĢtirebilir. Ġnkar veya çarpıtma simgeleĢtirmenin yapılamadığı 

durumlar için geçerlidir. Psikolojik uyum, deneyimi simgeleĢtirme ve inkar veya 

çarpıtmaya sapmama durumunda söz konusudur. Psikolojik uyum algısal ve içsel 

deneyimlerin güvenilir olarak kabul edilip edilmemesiyle ve benimsenip 

benimsenmemesiyle ilgilidir.  (Corsini, Wedding, 2012) 

 

Deneyimlerini simgeleĢtirebilen bireyler, gereklilik ve zorunluluklara bağlı kalmadan 

değer yargılarını oluĢturabilirler, kendi hislerine özgürce dayanırlar. Sorumluluk alarak, 

baĢkalarının ne düĢüneceği korkularını aĢıp veya baĢkalarının öğretilerini aĢıp, kendi 

süreçlerini temel alarak seçimler yaparlar. Bütün duygularıyla yüzleĢebilen, 

deneyimlerinde farkındalığın olmasına izin veren bu kiĢiler, Rogers tarafından 

potansiyelini tam kullanan kiĢi olarak tanımlanmıĢtır.  (Corsini, Wedding, 2012) 

 

Rogers (2011),  kiĢinin kabul edilerek kendini kabul etmeyi öğrendiğini söyler. Bu 

durum terapide de aĢama aĢama geliĢir. Önce kendini dinleme yetisi kazanmaya ve  

duygularını anlamaya  baĢlar. Öfkesinin, cesaretinin farkına varmaya baĢlar. Daha önce 

anlamadığı, inkar ettiği ve bastırdığı duygularını anlamaya açık hale gelir. Utanç verici, 

yıkıcı, yok edici duyguları olduğunun farkına varacaktır. 

 

Duygularının farkına vardığı ve kendi kendini dinlemeye baĢladığı bu süreçte kendini 

kabule daha çok yaklaĢacaktır. Olumsuz duygu ve yönlerinden bahsettikçe terapistin 

istikrarlı bir Ģekilde onu koĢulsuz olarak kabullenmeye devam ettiğini gözlemleyecektir. 
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Terapistin bu tavrı, onun da kendisine karĢı olumsuz duygu ve yönlerini kabullenme 

süreci içine girmesini sağlayacaktır.  Ve böylece kendine yönelik koĢulsuz olumlu kabul 

geliĢtirmesine yol açacaktır. (Rogers, 2011) 

 

KiĢi duygularını doğru olarak fark etmeyi baĢarıp kendini yargılamayı bırakarak kendini 

kabulü gerçekleĢtirdikçe daha tutarlı olacaktır. Maske takmadan, savunucu 

davranıĢlardan uzaklaĢarak kendine açık olarak davranmanın olası olduğunu 

anlayacaktır. Bu Ģekilde değiĢerek daha bilinçli ve kabullenici, daha az savunmacı biri  

olup değiĢime ve geliĢime kendini açabilecektir. (Rogers, 2011) 

 

BaĢlangıçta deneyimlerinin uzağında kalır. Örneğin, „önceleri kendinden ve 

duygularından söz ederken mantık çerçevesinde soyutlamalar yapan ve bir türlü onun 

içinde gerçekten neler olup bittiğini anlamadığınız bir kiĢidir. Böylesine uzakta duran 

kiĢi daha sonra, deneyimleyen ve deneyimlediğini de açık bir Ģekilde yaĢayan ve bunun 

taĢıdığı anlamlan keĢfetmek için yine ona bakabileceğini bilen kiĢi noktasına doğru 

ilerler.‟ (Rogers, 2011) 

 

Duygular acı verse de tehdit etse de yaĢantılara açık olan kiĢi onları savunucu bir tutum 

almadan kabul eder. Duygularıyla karĢı karĢıya gelebilme cesareti ve yeterliliğine sahip 

olur. YaĢadıklarını, iç ve dıĢ uyaranları çarpıtmadan olduğu haliyle algılayabilir. 

YaĢantılara açık olan kiĢi yaĢadıklarını gerçekçi olarak algılayabilir. Ve bu da kiĢinin 

kendini kabulüyle yakından ilgilidir.   (Topses, 2013) 

 

1.3.3 Kendini Kabulle ĠliĢkili Kuramsal Yorumlar 

 

Freud‟un  kuramında egonun temel ilkesi, gerçeklik ilkesidir. Freud‟a göre, nevrotikliğin 

temel nedeni, bu ilkeden uzaklaĢılması, engellenmeye karĢı meydana gelen 

davranıĢlarda çabaya uygun olmayan, savunmaya uygun olan tepkilerin baskın hale 

gelmesi,  duyguların abartılı olarak bastırılması veya kiĢinin savunma mekanizmalarını 

sürekli olarak kullanmasıdır. Freud‟un ilk dönemlerde, kiĢilerin gerçeklikle karĢı karĢıya 

gelmelerini sağlamak için, hipnozu ve serbest çağrıĢımı kullanması da bu nedenledir. 
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Gerçeklikle karĢı karĢıya gelme cesaretini kendinde bulamayan kiĢilerin savunma 

davranıĢlarını, bilinç seviyesine çıkarabilmektir. Çünkü ruhsal sağlığın geliĢimi, 

gerçekçilik altyapısında geliĢebilecek olan kendini gerçekleĢtirme aĢamasında 

yatmaktadır (Topses, 2013). 

 

Adler insanı, doğan, büyüyen, belli bir ailede yaĢamını sürdüren bir kiĢi olarak 

toplumsal ve kültürel konumu içinde bölünmez ve bütün olarak değerlendirmektedir. 

Bireyler sosyal, yaratıcı ve karar verme yeteneğine sahip varlıklardır. KiĢilik bir hayat 

hedefi belirlenmesiyle oluĢur. Ġnsan sosyal sistemin bütünleĢmiĢ bir parçasıdır (Corey, 

2008). 

 

Adler‟e göre 3 evrensel yaĢam görevi vardır; Birincisi arkadaĢlık kurma, ikincisi yakın 

iliĢki oluĢturabilme (aĢk ve evlilik gibi), üçüncüsü topluma katkıda bulunmadır (mesleki 

görevler). Sonradan bu listeye Mosak ve Dreikurs tarafından 2 yeni geliĢim görevi daha 

eklenmiĢtir; kendi kendimizle iyi geçinebilmek (kendini kabul) ve yaĢamımıza spritual 

bir boyut ekleyebilmektir (değerler, yaĢamın anlamı, yaĢam amaçlarımız). Bunlardan 

birinin eksik olması psikolojik bir rahatsızlığa iĢaret eder (Corey, 2008). 

 

Mosak ve Dreikurs‟un (1967) yaĢam görevlerinden biri olan kendini kabulü anlattıkları 

makalelerinde sosyal iliĢkilere gösterilen ilgi ve ait olma duygusunun eksikliğinin 

yaĢanan problemlere gösterilen toleransı düĢürdüğünü, bunun üstüne bir de yetersizlik 

ve aĢağılık duygusu olması durumunda kiĢinin kendini  olduğu gibi kabul etmesini 

engellediğini belirtirler.   

 

Ġçinde yaĢanılan ortamdaki yoğun rekabet insanın yakın iliĢkilerinde düĢmanlık 

doğmasına neden olmaktadır. Ġnsan sadece eĢitlik bazında ve birbirine karĢılıklı saygı 

anlayıĢıyla kendiyle ve baĢkalarıyla barıĢ içinde olabilir. Diğerleriyle eĢ düzeyde 

olduğunu anlayamadığı sürece baĢarısız olacaktır. Kendi yerinden ne kadar emin olursa 

sosyal ilgi, bir yere ait olma duygusu o kadar güçlü olacaktır (Dreikurs, Mosak, 1967). 

 



14 
 

Kendiyle iyi geçinebilmek, kendisiyle kavga etmekten vaz geçmek demektir. Ġnsan,   

eğer kendini kontrol etmezse kötü davranıĢlarda bulunur diye kendini  koĢullamıĢtır.  

Oysa insan, hata yapmak ve aĢağılanmak  tehdidi olmadan da düzgün davranabilir.  

Ġçinde iyi ve kötünün birbirine ters düĢtüğü bir dünya yoktur. Ġnsan bir bütündür, karar 

verdiği Ģeyi yapma yeteneği vardır. Yaptığı Ģeyler iyi veya kötü olabilir. Öznel olarak 

duygular veya çevre koĢulların etkisi altında çeliĢkili tepkiler verebilir (Dreikurs, 

Mosak, 1967). 

 

Ġnsan duyguları tarafından yönlendirildiği varsayımını kabul etmeye eğilimlidir. Bu 

sayede sorumluluk almaktan kaçar, bütün suçu duygulara yükler. Kendini bir takım 

güçlerin kurbanı olarak algılamaya koĢullandırılmıĢtır. Genetik mirasın kurbanı, 

yetiĢtirilmesinin kurbanı, çevrenin, toplumun kurbanı, duygularının kurbanıdır. Ġnsan 

karar veren bir organizmadır. Bilinç düzeyinde olmasa da her adımı atarken karar verir.  

Verili koĢullar içinde karar vererek hareket etmesi önemlidir. Hangi rolü oynamak 

istediğini seçer  ve kendi yarattığı deneyime çok önemli bir katkısı olur (Dreikurs, 

Mosak, 1967). 

 

O zaman insanın kendisiyle iyi geçinebilmesi için;  kendi kararları doğrultusunda 

hareket ettiğini ve kendi seçimlerini yaptığını kabul etmesi, kendisiyle ilgili 

önyargılardan kurtulması, mükemmel olmadığını kabul etmesi, hata yapmayı ve 

hatalarını da kabul edebilme cesaretine sahip olması, kendisinin ne kadar iyi olduğunu 

ispatlamaya çalıĢmaması gerekir. Bunu keĢfettiği zaman bir sonraki adıma, yani 

kararlarını değiĢtirmeye hazır olacaktır. O zaman hem kendisi hem de baĢkaları için iyi 

olan kararları verebilme Ģansı artacak ve yanlıĢ Ģeyler yapmaktan korkmayacaktır. Bu 

insana büyümek, öğrenmek, fikrini değiĢtirmek ve kendisiyle kavga etmeden tatmin 

olabilmek için özgürlüğün kapılarını açmıĢ olacaktır (Dreikurs, Mosak, 1967). 

 

„Maslow‟un araĢtırmaları referans alarak geliĢtirdiği “kendini gerçekleĢtirmiĢ insan” 

tipolojisi içinde yer alan; “kendini, baĢkalarını, doğayı kabul etme” niteliğinde, 

psikolojik sağlığı yerinde olan insanın, kendini ve baĢkalarını gerçekçi olarak kabul 

etme özelliği vardır. Sağlıklı insanın gerçeği tam ve doğru olarak algılama yeterliliği 
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geliĢmiĢtir. Kendini olumlu olumsuz özellikleriyle kabul eder, yaptığı yanlıĢlar 

yüzünden aĢırı ölçüde suçluluk duyguları içinde olmaz. Doğal, biyolojik özelliklerini 

kabul eder kendinden utanmaz‟ (Topses, 2013). 

 

Ellis‟e göre, kendini kabul, kiĢinin geçmiĢ yaĢam deneyimlerini de içerecek Ģekilde bir 

bütün olarak kendine yönelik  olumlu bakıĢı veya tavrı olarak tanımlanır. Birey tamamen 

ve koĢulsuz olarak, zekice, doğru veya yetkin davranıp davranmadığına bağlı 

olmaksızın, kendini kabul eder. Kendini kabul, baĢkalarının onayına veya kiĢisel 

baĢarılarına bağlı değildir (Akt.Rodriguez, Xu, Wang, Liu, 2015). 

 

Rollo May (1997), insanın görevinin, düĢünemeyen ve özgürlükten uzak  bir Ģekilde 

girdiği yolculuğu, var olmasıyla ve  sonrasında farkındalığıyla, sıkıntı ve geliĢmelerden 

geçerek olgunlaĢmasıyla ve  nihayetinde sezgisel faaliyete eriĢtiği bütünsellikle 

buluĢturmak olduğunu söylemektedir.  

 

Bu yolculukta atacağı adımlar onu zamandan özgürleĢtirecek, yaĢadığı zaman 

boyutunun ilerisine taĢıyacak, yaĢamını seçimlerine göre sürdürmesinde ona yardım 

edecektir (May, 1997). 

 

Otuz yaĢında eriĢebildiği en üst düzeye çıkıp kaçınılmaz olan ölümü kabullenen kiĢi, 

seksen yaĢına gelmesine rağmen hala ölüm döĢeğinde gerçeklerden kaçmayı ümit eden 

kiĢiye göre daha fazla olgunlaĢmıĢ demektir. YaĢamın amacı her saniyeyi özgürce, 

dürüstçe ve sorumluluk alarak yaĢamaktır. Ġnsan, kendi doğasının bu amacını ortaya 

koyabildiği ölçüde hayattan tatmin olur. Ancak bu Ģartlar altında yaĢadıkları mutluluk ve 

huzurla süslenir (May, 1997). 

 

1.3.4 Kendini Kabul ve Psikopatoloji 

 

Kendini kabulü yeterli olmayan kiĢinin, yani kendi olumsuz yanlarını görüp kabul 

edemeyen kiĢinin, kendilik bütünlüğünü sağlamakla ilgili problemleri vardır. Kendilik 

bütünlüğü ise bebeklik döneminde oluĢabilen bir süreçtir. Bebek, kendi ve kendi 
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olmayanı bölme mekanizmasıyla, iyi ve kötü olarak ayırır. Eğer bu bölmeyi ve 

ayrıĢtırmayı gerçekleĢtiremezse psikoz oluĢur  (Mitchell, Black, 2014). 

  

Klein paranoid-Ģizoid konumun bölme gerçekleĢtikten sonra yaĢandığını söyler. 

Çocuğun yaĢadığı kötü nesne imgeleri tarafından yok edileceği korkuları paranoiddir. 

Bu korkular kendi doğuĢtan getirdiği saldırganlığının yansımasıdır. Dolayısıyla çocuk, 

iyi deneyimleri ve kötü deneyimleri, kendi duygularını ve nesnelerini “iyi” ve “kötü” 

olarak ayırmaktadır (Ünal, 2015). 

 

Bebek nesne devamlılığını fark ettikçe aslında nesneyi kendi yaratmadığını ve onun 

tamamen dıĢsal olduğunu anlar. Bir sonraki konum olan depresif konum da bu aĢamada 

baĢlar. Artık dıĢsal nesne tümüyle iyi veya kötü değil,  bazen iyi, bazen kötü yanları olan 

bir bütünlük haline dönüĢmeye baĢlar. Ancak ihmal edilen, yeterince ilgi ve sevgi 

görmeyen bebekler, bölmenin üstesinden gelip nesneyi bütünlemekte zorluk yaĢarlar. Bu 

durumda sınır kiĢilik örgütlenmesi söz konusu olabilir (Mitchell, Black, 2014). 

 

„Klein (1937) klinik depresyonun, saldırgan dürtülerin bastırıldığı ve hâlihazırda hasar 

görmüĢ ve onarılamayan iyi nesnenin korunması için içe döndürüldüğü, 

çözümlenememiĢ depresif kaygılar nedeniyle deneyimlendiğini öne sürmüĢtür. Böyle bir 

deneyimin sonucunda, depresif kiĢi hayatındaki bütün sevgi nesnelerine karĢı olası bir 

tehlike olduğunu hisseder (ki bu, kiĢilerarası iliĢkilerdeki sorunları açıklamaktadır) ve 

nesneyi kaybetme korkusuyla iliĢkili olarak, ihtiyaçları giderildiğinde suçluluk hisseder. 

Depresif dönemlerde gözlemlenen aĢağılık ve değersizlik duyguları da depresif 

konumdaki yoğun suçluluk duygularının bir sonucudur ve suçluluk ve kaygının azalması 

için onay ve beğenilme ihtiyacını ortaya çıkarır‟ (Akt. Ünal, 2015). 

 

Winnicott‟un kuramına göre, anne bebeğin anlık hareketlerine yanıt vermediğinde,  

onaylamadığında, kendi hareketlerini onun hareketlerinin yerine koyduğunda, bebekte 

“sahte kendilik” geliĢmeye baĢlar. Anne bebeğin gereksinimlerini yeterince karĢılamazsa 

yani yeterince iyi anne olmazsa sahte kendilik geliĢir. Anne baĢarısız ise kendiliğinden  

olan gerçek kendilik ile itaat eden sahte kendilik arasındaki fark oluĢur. Sahte kendilikte, 
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bebeğin güncel iliĢkiye hakim olan ebeveyn veya kardeĢ figürü gibi büyümesi, böylece 

bireyselliğin geliĢememesi söz konusudur. Sahte kendilik, eriĢkinin bebekliğinde 

yaĢayamadığı yeterince iyi anne ve kucaklayıcı çevre özelliklerine sahip olabilmesi için 

baĢkalarıyla olan bağımlılıklarını artırır (Tathan, 2014). 

 

AĢırı kaygılı, talepkar, ilgisiz veya gerektiği zamanda bebeğinin yanında olmayan yani 

yeterince iyi olmayan annelerin çocuklarının somatoform bozukluklarla benzer olarak 

gastrointestinal problemler, astım ve bastırılmıĢ tepki örüntüleri sergiledikleri 

belirtilmiĢtir (Tathan, 2014). 

   

Kohut‟a göre, „eğer anne çocuğun döneme uygun teĢhirciliğini ve büyüklenmeciliğini 

aynalamazsa, travmatik hayal kırıklıkları "büyüklenmeci kendilik" hattında oluĢur. Diğer 

bir deyiĢle, çocuğun narsisistik kendiliği değiĢime uğramadan kalır ve ileride kiĢi 

"kendilik değerinin gerçek dıĢı olarak değerlendirilmesi" ile "aĢağılık duyguları" 

arasında salınır. Bu iki durum arasında gidip gelme, yüzeyde abartılı bir kendilik değeri 

varken, Ġçeride yoğun kendine güvensizlik ve aĢağılık duygularının olması narsisistik 

kiĢilik özelliklerinin temel göstergesidir.‟ (Anlı, Bahadır, 2007).  Patolojik narsisizmde 

bireyler, kendine güvenli görüntünün altında, baĢkaları tarafından onaylanmaya muhtaç 

bir öz taĢırlar. Kendi değersizlik duygularını çevrelerine yansıtırlar. Ve çevrelerindeki 

kendilik nesnelerine yönelik bağımlılık geliĢtirirler. Eğer çevrelerinden yeterince 

onaylanma alamazlarsa, kırgınlık, bunaltı, çökkünlük ve depresyon yaĢayabilirler 

(Karaaziz, Erdem Atak, 2013). 

 

Rogers‟a göre birçok insan koĢulsuz olumlu kabul yerine değerli olmanın koĢullarını 

öğrenmiĢtir.  Ebeveyni, arkadaĢları ve partnerlerinin onu sevmelerinin yalnızca onların 

beklentilerini karĢılaması durumunda olacağını düĢünür.  Değerli olma koĢulları 

deneyimlerini kabul veya reddetmesi için bir kriter haline gelir.  BaĢkalarının ona 

yönelik tavırları benliğinde özümsenir  ve bir noktadan sonra artık deneyimler bu temel 

üzerinden değerlendirilir (Feist ve Feist, 2008). 
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Eğer diğerlerinin onu, davranıĢları ne olursa olsun, kabul ettiklerini görürse, koĢulsuz 

olarak ödüllendirildiğine inanır. Ama bazı davranıĢlarının kabul edildiğini, bazı 

davranıĢlarının kabul edilmediğini görürse, değerinin koĢula bağlı olduğunu düĢünür. 

Kendi duyusal ve içsel algılarını göz ardı ederek, baĢkalarının olumsuz 

değerlendirmelerine inanmaya baĢlayabilir ve yavaĢ yavaĢ gerçek benliğinden uzaklaĢır. 

Bu da kiĢinin kendi deneyimlerine açık olmasını engeller. Benlik kavramı ve deneyimler 

arasındaki uyumsuzluk psikolojik bozuklukların kaynağıdır. Bunların arasında özgüven 

eksikliği nedeniyle yaĢanan anksiyete ve depresyon ilk sırayı almaktadır (Feist ve Feist, 

2008). 

 

KoĢullu kabulle büyütülmüĢ çocuklarda, inkar ve çarpıtmaların kullanıldığı, hatalı bir 

benlik kavramı geliĢir. Benlik ile deneyimlerin bu uyumsuzluğu tutarsız davranıĢların 

geliĢmesine neden olur. Bu uyumsuzluk ne kadar fazla ise kırılganlık o kadar çok olur. 

Ve bu kırılganlığı yaĢayan kiĢiler, kendilerine karĢı da, baĢkalarına karĢı da anlayıĢsız 

tavırlar içinde olurlar (Feist ve Feist, 2008). 

 

Algılanan benlik ile deneyimler arasındaki uyumsuzluğun farkında olunmazsa 

kırılganlık, farkında olunursa kaygı yaĢanır. Bu farkındalık daha da arttığında kaygı 

yerini korkuya da bırakabilir (Feist ve Feist, 2008). 

 

1.3.5 Kendini Kabul ile Ġlgili AraĢtırmalar 

 

2015 yılında Beijing‟de 132 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir çalıĢmada kendini 

kabulün, öz farkındalık ile algılanan stresin iliĢkisindeki rolü araĢtırılmıĢ ve kendini 

kabulün bu iliĢkide kısmi bir aracı rolü olduğu görülmüĢtür (Rodriguez, Xu, Wang, Liu, 

2015). 

 

Islamabad‟da göğüs kanseri hastalığı olan 50 kadın ile yapılan bir araĢtırmada, kendini 

kabul ve hayat doyumu arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Yine bu araĢtırma, 

düĢük benlik algısının kadınların yaĢadıklarından tatmin olmasını engellediğini 

göstermiĢtir (Abbasi, Gul, Khurshid, Ansari, 2017). 
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Kanada‟da 94 üniversite öğrencisiyle yapılan bir araĢtırmada, mükemmeliyetçiliğin 

boyutları, koĢulsuz kendini kabul ve depresyon arasındaki iliĢkiler araĢtırılmıĢtır. Tüm 

mükemmeliyetçilik boyutlarının, koĢulsuz kendini kabulle negatif bir iliĢki içinde 

oldukları ve depresyonun da düĢük koĢulsuz kendini kabulle iliĢkili olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Bulgular, mükemmeliyetçilerin Ģarta bağlı bir öz değer duygusu taĢıdıklarını 

ve kendi değerlerini onaylamayan olumsuz olaylarla karĢılaĢtıklarında psikolojik 

sorunlara açık olduklarını göstermektedir (Flett, Besser, Davis, Hewitt, 2003).  

 

Ürdünlü 40-55 yaĢ aralığında 193 kadın üzerinde yapılan bir çalıĢmada hayat amacı, 

kendini kabul ve algılanan stres düzeyleri incelenmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucu olarak 

kendini kabul ve algılanan stres düzeyleri arasındaki iliĢkide negatif korelasyon 

bulunmuĢtur (Abdelrahman, Abushaikha, al-Motlaq, 2014). Yani kendini kabul düzeyi 

arttıkça algılanan stres düĢmektedir.  

 

Amerika‟da 154 erkek üniversite öğrencisiyle yapılan bir araĢtırmada kaygı, kendini 

kabul düzeyleri ve açık fikirlilik arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. Kaygı ile kendini 

kabul arasında negatif korelasyon bulunmuĢtur. Bu güçlü negatif korelasyonun 

yordayıcılığı desteklediği belirtilmiĢtir. Kendini kabul düzeyi arttıkça kaygı 

azalmaktadır (Pilisuk, 1963). 

 

1.4 Stres 

 

1.4.1 Stres Kavramı 

 

Tıpta stres sözcüğünü ilk kez 19.yüzyılda fizyolog Bernard kullanır ve stresi 

„organizmanın dengesini bozan uyaranlar‟ olarak tanımlar. (Yerlikaya, 2009) Stres, 

insanın, çeĢitli nedenlerle, yaĢamda karĢılaĢılan engellerle, değiĢikliklerle, hissedilen 

baskılarla ve  çatıĢmalarla baĢa çıkmakta zorlandığı zaman, yaĢadığı   psikolojik duruma  

denir. (Morris, 2002) 
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Bir baĢka tanımda, stres;  kiĢinin, içinden veya dıĢından gelen, dengesini veya duygusal 

anlamda, sosyal anlamda ve biliĢsel anlamda iĢleyiĢini bozan ve dengesini korumak 

veya yeniden kurmak için onu  çaba harcamaya zorlayan, gerçek veya var olduğu 

sanılan uyaranlara  verilen fiziksel, ruhsal veya zihinsel tepkileri olarak 

tanımlanmaktadır.   (Yerlikaya, 2009) 

 

Stresten bahsedildiğinde genellikle olumsuz anlam akla gelmektedir. Oysa strese neden 

olan zorlanmaların, insanlığı araĢtırmak, yaratıcı olmak ve çalıĢmak konusunda eyleme 

soktuğu bilinmektedir. Bu zorlanma, doğa koĢullarının kiĢiyi fiziksel anlamda 

zorlamasından, tabiat ve zihin güçlerine eriĢmek ve bunları keĢfetmek amacıyla 

meydana gelecek zorlanmalara kadar gidebilir. Bu Ģekilde stres kiĢinin ilerlemesini 

sağlar. Biyolojik olarak geliĢim ve değiĢim de yaĢanması zor bir strestir, ancak 

organizmanın geliĢmesi için gereklidir. (BaltaĢ & BaltaĢ, 2013) 

 

Bütün bu zorlanmalar incelenerek 70‟li yıllardan itibaren olumsuz stresle olumlu stres, 

yıkıcı zorlanmalarla, yapıcı zorlanmalar farklı terimlerle anlatılmıĢtır. Bernard stresi 

zevk duyulan ve duyulmayan olarak  ayırmıĢtır. Bunları da „eustress‟ ve „dystress‟ 

olarak  tanımlamıĢtır. Bunlardan ilki yaĢanırken canlılık ve kazanç getiren, istenen bir 

durumdur. Hans Selye de bu konu üzerinde  durmuĢtur. (BaltaĢ & BaltaĢ, 2013) 

 

1.4.2 Stres Modelleri 

 

Selye, kemirgenlerin uyum sendromunu tanımladığı çalıĢmasında stres kavramı inceler. 

Elde edilen sonuç, soğuğa maruz bırakma, cerrahi hasar görme, belkemiğine uygulanan 

Ģok gibi birçok tehlikeli uyarandan sonra gerçekleĢir. Burada stres bir tepki olarak 

algılanmaktadır. Bu bakıĢ açısında stres, uyaranın yaptığı herhangi bir talebe karĢı 

vücudun verdiği tepki olarak görülmektedir. Temel tartıĢma, tepkinin onu yaratan 

faktöre bağlı olmamasıdır. Selye‟nin bu çalıĢmada tanımladığı genel uyum sendromu 

insanlar üzerinde de geçerlidir. Sendrom üç kademeye bölünür; alarm tepkisi,  direnç ve 

tükenmiĢlik. (Levine, 1985) 
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Birinci evrede strese gösterilen tepki alarm tepkisidir. Beden, fiziksel veya psikolojik 

tehdidi uzaklaĢtırması gerekliliğini hissettiğinde bu tepki ortaya çıkar. Duygular Ģiddeti 

artar. Daha duyarlı ve tetikte olunur. Kalp atıĢı hızlanır. Kaslar gerilir. Diğer bedensel 

değiĢimler yaĢanır. Bunların nedeni öz denetimin sağlanması için uygun baĢa çıkma 

mekanizmalarını hayata geçirmeyi sağlamaktır. Bu Ģekilde stresle baĢ etme yöntemleri 

kullanılarak stres düĢürülemezse ikinci aĢamaya geçilir. (Morris, 2002) 

 

Ġkinci evrede strese gösterilen tepki direnç tepkisidir. Psikolojik durum artarak 

bozulurken bedensel belirtiler ve zorlanma belirtileri oluĢur. BaĢa çıkma mekanizmaları 

yoğun olarak kullanılır. Eğer stres düzeyini azaltmak baĢarılabilirse daha normal bir   

duruma geri dönülür. Tam tersi bir durumda baĢa çıkma mekanizmalarının, bir iĢe 

yaramamıĢ olsa da kullanılması sürdürülür. Duygusal ve fizyolojik beceriler giderek 

azalır. Hem bedensel hem psikolojik yıpranma devam eder. (Morris, 2002) 

 

Tükenme evresinde savunma mekanizmaları, umutsuz olunsa da, fazlasıyla kullanılır. 

Bazı kiĢiler gerçeklikten koparlar. Duygusal tepkiler veya davranıĢ bozukluğu  

gösterirler. Diğerleri de tükenmiĢlik belirtileri olarak adlandırılabilecek, odaklanma 

güçlüğü, sinirlilik, iĢleri erteleme veya bırakma, anlamsızlık, hiçbir Ģeyin çaba 

harcamaya değmeyeceği inancını da içeren belirtiler gösterirler. Mide sorunları ve deri 

hastalıkları gibi bedensel belirtiler gösterebilirler. Stresin devam etmesi durumunda, kiĢi 

telafi edilemeyecek Ģekilde fiziksel veya psikolojik sorun yaĢayabilir ya da hayatını 

kaybedebilir. (Morris, 2002) 

 

Selye'nin anlattığı dramatik resim her gün iĢe gidip gelenlerin ve yöneticilerin günlük 

sıkıntı ve kaygılarını içeren günümüzün stres kavramından kesinlikle farklıdır. Stres 

kavramının daha geniĢ bir Ģekilde kullanılması, Selye‟nin de düĢündüğü gibi bu 

kavramın önemini azaltsa da, yine Selye‟nin söylediği gibi stres ancak ölünce biter. 

Stresin kabul edilmiĢ tek bir açıklaması yoktur. Selye‟nin dikkat çektiği nokta stresin 

birçok tanımının saf dıĢı kalmasını sağlar. Selye, fizyolojik tepkilerin kendilerine 

odaklanmak yerine fizyolojik tepkileri yaratan uyaranlara odaklanmak gerektiğini 

söyler. Bu tür bir sorgulama, geleneksel olarak ayrı tutulmuĢ iki disiplin olan fizyoloji ve 
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psikolojinin entegrasyonun gerektirir ve psikolojik değiĢkenlere önemli bir vurgu yapar. 

(Levine, 1985) 

 

Uyarana dayalı stres modeli en eski modellerdendir. Bu modelde, kiĢinin hayatında 

meydana gelen durumlar veya uyaranlar kiĢi üzerinde etki oluĢturmaktadır. Bu etkilerin 

oluĢturduğu baskı nedeniyle değiĢim meydana gelecektir, değiĢimin ise stresle son 

bulacağı inancı vardır. (Bardavit, 2007)  

 

Holmes ve Rahe  oluĢturdukları Sosyal Yeniden Uyumu Derecelendirme Ölçeğinde 43 

yaĢam olayını puanlayarak travmatik hissettirme derecelerine göre sıralamıĢlardır. 

Bunlardan birkaç tanesi;  

 

EĢin ölümü                (100), 

BoĢanma                    (73), 

Yakın bir aile üyesinin ölümü                        (63), 

KiĢinin yaralanması veya hastalanması        (53), 

Evlilik               (50), 

Emeklilik            (45), 

Hamilelik             (40), 

Aileye yeni birinin katılması           (39), 

Ekonomik durumda önemli değiĢiklik      (38),  

Ev değiĢikliği           (20),  

Okul değiĢikliği         (20),  

Tatil           (13)    

 

150 puanın altında %30 stresten etkilenme görülmektedir, 

150 – 299 puan aralığında %50 stresten etkilenme ve gelecek 2 yıl içinde önemli bir 

sağlık problemi yaĢama ihtimali görülmektedir, 

300 puanın üzerinde %80 stresten etkilenme ve strese bağlı bir hastalık yaĢama ihtimali 

görülmektedir. (McLeod, 2010) 
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Bu maddelere  bakıldığında göze çarpan Ģey değiĢikliktir. Ġnsan belli bir düzende ve ne 

olacağını tahmin edebileceği Ģekilde yaĢamayı tercih eder. Ġnsan hayatında yaĢanan 

değiĢik olaylar, durumlar ve bunlarla karĢılaĢıldığındaki bilinmezlik kiĢinin stres 

yaĢamasına neden olabilir.  Ayrıca sadece olumsuz olaylar nedeniyle stres yaĢanmaz. 

YaĢamdaki olumlu değiĢiklikler de stres yaĢamaya neden olabilir. Bu değiĢikliklere 

uyum sağlamak ve değiĢim gösterme gerekliliği de stres yaratabilir. (Morris, 2002) 

 

Çevresel stres uyaranlarını felaketlerle veya önemli değiĢikliklerle eĢit görmek stresin 

çok sınırlı bir tanımını kabul etmek demektir. Günlük yaĢamlarımız, yaĢamdaki 

rollerimizden kaynaklanan daha az dramatik stresli deneyimlerle doludur. EĢ ile 

tartıĢmak, düĢüncesiz bir sigara tiryakisi, köpeğin oturma odasındaki halıyı kirletmesi 

gibi insanı sinirlendiren küçük Ģeylere „günlük güçlükler‟ denir. Her ne kadar günlük 

güçlükler, hayattaki büyük değiĢimler kadar dramatik olmasa da, uyum sağlamak ve 

sağlık konularında onlardan daha etkili olabilirler. (Lazarus, Folkman, 1984) 

 

Ġnsanları rahatsız eden günlük güçlüklerden bazıları Ģunlardır;  Kilo ile ilgili endiĢeler, 

fiziksel görünüm, bir aile üyesinin sağlık sorunu, ev iĢlerini yapamamak, yetersiz kiĢisel 

enerji, bir Ģeyleri bulamamak veya kaybetmek, yatırım yapmak, vergi ödemek,  

dinlenmek ve eğlenmek için zaman ayıramamak, yapacak Ģeylerin fazla olması, hayatın 

anlamı konusunda endiĢe duymak (Kanner, Coyne, Schaefer, Lazarus, 1981). 

 

Buna karĢılık doyum hissi veren yaĢantılar da Ģunlardır; eĢle iyi iliĢkiler içinde olmak, 

arkadaĢlarla iyi iliĢkiler içinde olmak, bir iĢi bitirmek, sağlıklı hissetmek, yeterince 

uyumuĢ olmak, dıĢarda yemeğe çıkmak, sevdiklerini ziyaret edebilmek, sevdiklerini 

telefonla arayabilmek, aileyle vakit geçirmek, istediklerini yapmak için yeterli zaman 

ayırabilmek, dinlenmek ve eğlenmek için yeterli maddi olanağa sahip olmak (Kanner, 

Coyne, Schaefer, Lazarus, 1981) 

 

Strese iliĢkin bir model de etkileĢim modeli olarak adlandırılmaktadır. Bu etkileĢim kiĢi 

ile çevre arasındadır. Bir tarafta kiĢinin özellikleri, diğer tarafta çevresel olayın doğası 

vardır. Stres, kiĢinin özelliklerini referans almadan, sadece bir tepki olarak 
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değerlendirilemez. Stres, kiĢi tarafından değerlendirilen, bu değerlendirme sonucu onun 

kaynaklarını aĢabilen, iyi halini tehlikeye sokabilen, kiĢi ve çevre arasında bir etkileĢim 

iliĢkisidir. Bazı kimseler bunu bu derinlikte yaĢarken, bazıları o kadar etkilenmeyebilir.   

(Lazarus, Folkman, 1984) 

 

Stresi açıklamaya yönelik bir model de algıya dayanır ve kiĢinin karĢılaĢtığı duruma 

veya olaya atfettiği önemin hissedeceği stres düzeyini etkileyeceğini söyler. Bu tanıma 

göre, kiĢinin yetersiz olacağını algıladığı durum  kendisi için önemli ise, o zaman tehdit 

edici olarak algılanmaktadır. Ancak bu durum birey için önemsiz  ise, tepkisiz kalabilir 

(Bardavit, 2007) 

 

Diyatez-stres adı verilen model ise, konuyu, kiĢinin hastalanmaya yatkınlığının olması 

bağlamında ele alır. Yatkınlık biyolojik etkenlerden, psikolojik etkenlerden ve/veya 

sosyokültürel etkenlerden kaynaklanabilir. Ancak kiĢinin yatkınlığının olması yardımcı 

nedendir. Genel olarak yakın bir olumsuz olay veya durum yaĢanmalıdır. Bazı 

koĢullarda yüksek yatkınlığı olan kiĢilerde  bozukluğun geliĢmesine, küçük bir stres 

düzeyinin yaĢanmıĢ olması yeterlidir. (Butcher, Mineka, Hooley, 2013) 

 

Çocukluk döneminde koruyucu unsurlardan biri, en azından ebeveynlerden birinin yakın 

ve destek veriyor olması, çocukla aralarında iyi bir iliĢkinin geliĢmesine sağlamasıdır. 

Bu Ģekilde çocuk kötü davranan ebeveynin yaratacağı zarardan korunmuĢ olur. Bu 

etkenler negatif de olabilir, bazen stresli durumlar deneyimlemek ve bunları olumlu bir 

Ģekilde değerlendirmek de öz güvenin geliĢmesini sağlayabilir. Bazı koruyucu 

unsurlarsa kiĢinin kendi özelliklerinden kaynaklanır. Örneğin uysal mizaç, geliĢkin öz 

saygı, iyi bir zeka düzeyi ve akademik baĢarı stresörlerden korunmayı sağlayabilir.  

(Butcher, Mineka, Hooley, 2013) 

 

1.4.3 Stresle BaĢa Çıkma 

 

1.4.3.1  Doğrudan BaĢa Çıkma 
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Stresle baĢa çıkmak konusunda, doğrudan baĢa çıkma seçenekleri  içinde, yüzleĢme, 

uzlaĢma veya geri çekilme yöntemleri vardır.  YüzleĢme yönteminde, kiĢi stres oluĢturan 

durumla karĢı karĢıya gelir, bu durumla yüzleĢir ve istediğini yapabilmek için artan bir 

çaba harcar. Burada sorunun olduğunu kabul etmek, mücadele etmek ve azimle amaca 

ulaĢmak için çaba harcamak söz konusudur. UzlaĢma seçeneğinde, birey isteklerinin bir 

kısmından vazgeçer ve karĢısındaki kiĢiyi de isteklerinin bir kısmından vazgeçmeye ikna 

etmeye çalıĢır. Burada istediğinden daha azla yetinmek için verilen karar söz konusudur. 

Veya yenilmeyi kabul eder ve mücadeleyi bırakır, sonuç olarak geri çekilir. Saldırmanın 

zarar vereceği durumlarda bireyin seçebileceği gerçekçi bir tavırdır. (Morris, 2002) 

 

1.4.3.2 Savunucu BaĢa Çıkma 

 

Her zaman stresin kaynağını görmek mümkün olmayabilir. Park halindeki arabanın 

çizilmiĢ olduğunu fark etmek  bir stres kaynağıdır. Böyle olaylarda savunma 

mekanizmaları gündeme gelir. Bunlar, engellenme, baskı, çatıĢma ve kaygıyı azaltmak 

için kiĢinin stresli durumun sebepleri konusunda kendini savunma iĢlevi görürler. 

Bunlardan bazıları; inkar, bastırma, yer değiĢtirme, yansıtma, karĢıt tepki geliĢtirme, 

entellektüelleĢtirme,  özdeĢim kurma, gerileme, yüceltmedir.   (Morris, 2002)   

 

Coleman ve arkadaĢlarının söylediği gibi savunmalar, baĢarısızlığı yumuĢatmak, 

gerginlik ve kaygıyı hafifletmek, duygusal hasarı onarmak ve yeterlilik ve değerlilik 

duygularımızı sürdürmek için gereklidir.  (Akt. Morris, 2002) 

 

1.4.4 Stres ve Sağlık 

 

1.4.4.1 SavaĢ veya Kaç Tepkisi 

 

Stres, organizmanın fiziksel ve psikolojik sınırlarının tehdit altında olması ve zorlanması 

ile meydana gelen bir durumdur. Bu zorlanmalar durumunda, organizma kendini 

korumak için bir tepki düzenini harekete geçirme niteliğine sahiptir. Bu nitelik, „savaĢ 

veya kaç‟ tepkidir. Kaçarak, veya üstesinden gelebileceğini düĢünüyorsa savaĢarak yeni 
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konuma uyum sağlar. Bu durumda, hem fiziksel, hem de ruhsal düzeyde bir dizi olay 

ortaya çıkar. Fizyolojik düzeydeki değiĢimler her canlıda aynı iĢleyiĢten geçerken, 

psikolojik düzeyde yaĢananlar bireysel koĢullara bağlı olarak gerçekleĢir.  (BaltaĢ & 

BaltaĢ, 2013) 

 

Fizyolojik düzeydeki  tepkilerin niteliği, stresörün türüne bağlı kalmadan meydana gelen 

ve değiĢken olmayan tepkiler olmalarıdır. Bu tepkiler, otonom sinir sisteminden 

yöneltilir. Canlı, hayati bir tehdit karĢısında yaĢamını devam ettirmek için bir dizi 

eylemde bulunur. (BaltaĢ & BaltaĢ, 2013) 

 

Bu eylemler Ģunlardır; 

 

.  Kandaki yağ ve Ģeker oranı artar. (Vücuda gerekli enerji hammaddesi) 

.  Solunum hızı artar. (Bedene daha fazla oksijen) 

.  Kanda alyuvar yoğunluğu artar. (Beyine ve kaslara daha fazla oksijen) 

.  Kalp hızlanır, kan basıncı artar. (Beden bölgelerine gerekli kan takviyesi) 

.  Kan pıhtılaĢması devreye girer. (Yaralanmalara karĢı) 

.  Kaslar gerilir. (Kuvvet gerektiren iĢlere hazırlık) 

.  Sindirim sistemi yavaĢlar. (Ġç organlardaki kan, kas ve beyine geçer) 

.  Göz bebekleri irileĢir. (Daha fazla ıĢık alarak algıyı güçlendirir) 

.  Bütün algılar açılır. (DıĢ ortamdan daha çok haberdar olmak için) 

. Hipofiz bezi aktive olur. (Ġç salgı sisteminin etkinliği artar, adrenalin, noradrenalin 

salgılanır) (BaltaĢ & BaltaĢ, 2013) 

 

Hipotalamusun salgıladığı bir seri hormon böbreküstü bezini uyararak kortizol adı 

verilen stres hormonunun üretilmesini sağlar.  

 

Kortizol acil durumlar için çok yarar sağlayan bir hormondur. Canlıyı kaçmaya ya da 

mücadele etmeye hazırlar. Bu arada bağıĢıklık sistemine ket vurur. Bir yaralanma 

durumunda bedenin inflamatuar (yangısal) tepkisi ötelenir. O an için iyileĢme 

kurtulmadan daha önemsizdir. Önce canlının hayatta kalması gereklidir. Ancak 
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kortizolün negatif bir yanı da vardır. Kortizol tepkisi uzun sürer ve sonlandırılmazsa 

beyin hücrelerine ve hipokampusa hasar verebilir. Hatta geliĢimi bile yavaĢlatabilir. 

Örneğin stres yaĢayan bebeklerin normal bir Ģekilde kilo almadıkları görülür.  (Butcher, 

Mineka, Hooley, 2013) 

 

1.4.4.2 Kardiyovasküler Hastalıklar 

 

Sakin kalabildiği zamanlarda insanın kalp ritmi normal, nabzı düzenli, tansiyonu normal 

sınırlar içinde düĢüktür. Organlara kan akıĢı düzenli olarak sağlanır. Ancak stres 

karĢısında denge bozulur. Ġç organlara ulaĢan küçük damarlar daralır ve  kalbin daha 

fazla çalıĢması lazım olur, nabız hızlanır, kan basıncı artar. Bu gerilimin devam etmesi 

halinde yüksek tansiyon hastalığı ortaya çıkabilir. Bir süre öncesine kadar araĢtırmacılar, 

kronik yüksek tansiyon yaĢayan hastaların bastırılmıĢ öfkelerine dikkat çekmiĢlerdir. 

Oysa yeni araĢtırmalar, öfke duygusunun yapıcı olarak aktarılıp aktarılmadığına 

odaklanmak gerektiğini bildirmektedir. (Butcher, Mineka, Hooley, 2013) 

 

Koroner kalp hastalığı (KKH), kalp kası ya da miyokarda kan sağlayan arterlerin 

potansiyel ölümcül sonuçlar doğuracak Ģekilde tıkanmasıdır. KKH geçmiĢi olmayan 

hastalarda görülen kalple ilgili ani ölümlerin bir çoğunda gizli KKH olduğu 

düĢünülmektedir. Bunun nedeni genellikle arter duvarlarındaki maddenin („plak‟) 

serbest kalması ve daha küçük bir damarı tukayarak akıĢı engellemesidir.  (Butcher, 

Mineka, Hooley, 2013) 

 

Kalp krizi riskini arttıran bir unsur da strestir. Bazı araĢtırmalar büyük depremler sonrası 

kalp krizi geçirme vakalarının çoğaldığını belirtmiĢtir. Benzer Ģekilde gündelik stresler 

de risk oluĢtururlar. Bu çalıĢma stresinde net olarak gözlemlenmektedir. Önemli 

olabilecek bir durumda karar vermek veya bir meslektaĢ grubuna kiĢi için önemli 

olabilecek bir konuda sunum yapmak, kalp iĢlevlerini etkiler.  (Butcher, Mineka, 

Hooley, 2013) 
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1.4.5 Stres ve KiĢilik 

 

KiĢilik de stres yaĢama ve hastalıklara açık olma konusunda önemli bir faktördür. A tipi 

davranıĢ biçimine sahip  olan kiĢilerin  bu sonuçlarla karĢılaĢma olasılığı daha yüksektir. 

A tipi davranıĢ biçimine sahip olanların, çok çalıĢan, zaman ve sayılar konusunda 

kaygıları olan, kendilerinden emin bir duruĢları olsa da, kendilerini çokça eleĢtiren 

bireyler oldukları belirtilmektedir. Sosyal açıdan sorun yaĢayan bu insanlar, diğerleriyle 

iliĢkilerinde düĢmanca tavırları, sabırsızlıkları,  mükemmeliyetçilikleri ve ben merkezci 

olmalarıyla tanınırlar.  (ġahin, Basım, Akkoyun, 2011) 

 

A tipi davranıĢ biçimine sahip olan kiĢiler, geçinilmesi zor olan bireylerdir. Beklentileri 

ve gerçekleĢtirmek istedikleri idealleri yüksektir. Saygı görmeyi sevilmeye tercih 

ederler. Kendileri için ayıracak vakitleri yoktur, sağlıklarına özen göstermezler ve tatile 

çok az zaman ayırırlar. Rekabet duyguları ve hırsları fazladır. Bu Ģekilde davranan  

insanların, baĢkalarına göre  kolesterolleri daha fazladır, serum yağları yüksektir, Ģeker 

hastalığına daha yatkındırlar. Fazla sigara içerler, az hareket ederler. Yüksek tansiyon bu 

grupta daha sık görülür. Dolayısıyla kalp ve damar hastalıklarına daha yatkındırlar. 

Buradaki en önemli unsur en kısa zamanda en fazla iĢi yapma hırsı ve saldırgan ve öfkeli 

bir yapıya sahip olmaktır. (BaltaĢ & BaltaĢ, 2013) 

 

AraĢtırmacılar, Yakın Zaman YaĢam Olayları Listesinden yüksek puan alanları 

(evlenme, boĢanma, yakınının ölümü), bir grupta hastalık yüzdesi fazla olanlar, diğer 

grupta hastalık yüzdesi az olanlar olarak iki gruba bölmüĢlerdir. Bunun sonucunda 

yaĢam değiĢiklikleri puanı yüksek çıkmıĢ olmasına rağmen sağlıklı olmayı sürdürmeyi 

baĢarmıĢ olan grubun, diğer gruptan farklılık gösterdiği görülmüĢtür. Bu değiĢik durumu 

sağlayan özellikler aĢağıdakilerdir; 

 

. Aktif olarak iĢlerine ve sosyal yaĢama katılanlar. ĠĢlerinden ve sosyal faaliyetten zevk 

duyanlar.  

. DeğiĢikliği seven ve mücadeleden zevk duyanlar. 

. YaĢamlarını  ve çevre koĢullarını kontrol ettiklerine inananlar. 
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. Gelecekle ilgili iyimser düĢüncede olanlar.  

. HoĢgörülü ve esnek kiĢilik özellikleri olanlar. 

. Yakın çevreleriyle iyi  iliĢkiler içinde olanlar. (BaltaĢ & BaltaĢ, 2013) 

 

McCrea ve Costa BeĢ Faktör KiĢilik Kuramında kiĢiliği Nevrotiklik, DıĢadönüklük, 

Deneyime Açıklık, Uyumluluk ve Sorumluluk boyutlarıyla açıklamıĢtır Nevrotik kiĢiler 

olumsuz duygusallık, üzüntü, umutsuzluk, kaygı, depresyon, suçluluk gibi deneyimlere 

eğilimlidirler. Bu kiĢilerde öz-saygı düĢüktür, mükemmeliyetçilik ve karamsarlık 

görülebilir. (Sarıcı Bulut, 2017). 

 

DıĢa dönük kiĢiler, sosyaldirler. Atılgan ve neĢeli tavırlar sergilerler. Çok sayıda 

arkadaĢları vardır, iĢ konularında giriĢimcidirler, sportif eylemleri ve kulüplere üye 

olmayı tercih ederler. (Sarıcı Bulut, 2017). 

 

Deneyime açık kiĢiler hayal güçleri geliĢkin bireylerdir, ilgi duydukları konular fazladır 

ve cesurdurlar. Bu kiĢiler, gezmeye meraklı, farklı hobileri olan, dünya mutfaklarına ilgi 

duyan, çeĢitli iĢ konularına ilgileri olan ve bütün bunları arkadaĢlarıyla paylaĢmayı 

seven bireylerdir. (Sarıcı Bulut, 2017). 

 

Sorumluluk kategorisindeki bireylerde ise baĢarı çabası içinde olmak, baskın bir amaç 

hedefine sahip olmak ve güçlü bir  istek düzeyi gözlemlenmektedir. Ayrıca bu kiĢilerde 

liderlik becerileri, planlama, organize edebilme ve teknik yeterlilik görülmektedir.  

(Sarıcı Bulut, 2017). 

 

Uyumlu bireyler ise diğer kiĢiler çatıĢma içindeyken, uyum sağlamaya yatkındırlar, 

sakin ve telaĢsızdırlar, kaygı durumunda panikle davranmak yerine durağan duygu 

durumuna sahiptirler. Bu kiĢiler içten, nazik ve anlayıĢlıdırlar, aynı Ģekilde affedici 

tutumları  ve iĢbirliğine inançları söz konusudur. (Sarıcı Bulut, 2017). 
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1.4.6 Stres ile Ġlgili AraĢtırmalar 

 

Gazi Eğitim Fakültesi‟nde eğitim gören 419 öğrenci ile yapılan bir araĢtırmada, stresle 

baĢa çıkma tutumları ve kiĢilik özellikleri arasındaki iliĢkiler ele alınmıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda, stres değiĢkenler setinde aktif planlama, dıĢ yardım arama, kaçma soyutlama 

(duygusal-eylemsel), kaçma soyutlama (biyokimyasal) arttıkça, dıĢa dönüklük, 

deneyime açıklık, yumuĢak baĢlılık ve sorumluluğun arttığı, duygusal dengesizliğin 

azaldığı bulunmuĢtur. (Sarıcı Bulut, 2017). 

 

ĠĢ stresi ve psikolojik sağlık  iliĢkisi hakkında Makurdi‟de 148 sosyal çalıĢan katılımcı 

ile yapılan bir çalıĢmada iĢ stresinin psikolojik sağlığı anlamlı bir Ģekilde etkilediği 

bulunmuĢtur. (Kuruku, Alao, 2018). 

 

Shafique, Gul ve Raseed‟in (2017) yaptığı bir araĢtırmada mükemmeliyetçilik ve stres 

arasındaki iliĢkide negatif değerlendirilme korkusunun rolü incelenmiĢtir. 

Mükemmeliyetçiliğin çok boyutlu bir kavram olduğu belirtilmiĢ ve araĢtırmacıların 

genel olarak mükemmeliyetçiliğin psikolojik uyumsuzluğa yol açma özelliğini incelemiĢ 

olduklarına dikkat çekilmiĢtir. 300 kiĢilik üniversite ve yüksek lisans öğrencileri 

arasında yaptıkları bu çalıĢmada, uyumsuzluğa yol açan mükemmeliyetçiliğin, stres ve 

negatif değerlendirmeyle anlamlı Ģekilde iliĢkili olduğu bulunmuĢtur.  

 

Ġzmir ilinde güvenlik görevlisi olarak çalıĢan 130 katılımcıyla yapılan bir araĢtırmada, 

algılanan iĢ stresi düzeyi, psikolojik dayanıklılık seviyesi, kullanılan baĢa çıkma stilleri 

ve öz-duyarlılık değiĢkenlerinin tükenmiĢlik düzeyini yordama gücü incelenmiĢtir. 

Yapılan analizlerin sonucunda, algılanan iĢ stresi düzeyi, problem odaklı baĢa çıkma 

stili, duygu odaklı baĢa çıkma stili, öz-duyarlılık ve psikolojik dayanıklılığın alt boyutu 

olan sosyal yeterliliğin tükenmiĢlik düzeyi varyansının % 55‟ini açıkladığı saptanmıĢtır. 

Ek olarak, problem odaklı baĢa çıkma stratejisi, öz-duyarlılık ve sosyal yeterlilik 

değiĢkenlerinin her birinin algılanan iĢ stresi ile tükenmiĢlik düzeyi arasındaki iliĢkide 

kısmi aracılık rollerinin olduğu gözlenmiĢtir. (Ersezgin, Sevi Tok, 2019) 
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1.5 Anne Kabul / Reddi  

 

Çocukların benliği dıĢardan gelen uyaranları algılayarak, yaĢantılayarak ve bunlarla 

iliĢkiye girerek ve anlam yükleyerek oluĢur. Benliklerini fark etmeye baĢladıktan sonra  

iyiyi ve kötüyü, haz vereni ve haz vermeyeni ayırt etmeye baĢlarlar. (Feist ve Feist, 

2008).  

 

1.5.1 KoĢulsuz Kabul Görme ve Kendini GerçekleĢtirme  

 

Bebeğin ilkel benliği oluĢtuktan sonra, sıra, kendini gerçekleĢtirme eğilimine gelmiĢtir. 

Rogers geliĢimin yalnızca çocuklukla sınırlı kalmadığını, kiĢinin  hayat boyu kendini 

gerçekleĢtirmek için çaba harcadığını söylemektedir. (Feist ve Feist, 2008). Kendini 

gerçekleĢtirme kavramı, bireyin tüm potansiyeli ve yapabileceklerini 

gerçekleĢtirebilmesi için gerekli olan motivasyon unsurlarından biri olarak kabul 

edilmektedir. (Tripathi ve Moakumla, 2018). 

 

Kendini gerçekleĢtirme kavramının, koĢulsuz kabul kavramıyla birlikte incelenmesi 

gerekmektedir.  Bebek iyiyi ve kötüyü ayırt etmeye  ve çevresinden kabul algılamaya 

baĢladığında, artık kendi için iyi olan deneyimlere ve kabule değer atfetmeye eğilim 

göstermektedir. Bir yandan sevilme ve saygı duyulma gereksinimlerini de 

geliĢtirmektedir.  (Gürcan, 2015)  

 

Rogers çocuğun sevgi ve kabul görme ihtiyaçlarının ailesi tarafından koĢulsuz olarak 

karĢılanması, yani çocuğa koĢulsuz olumlu kabul gösterilmesi gerektiğine inanmıĢtır.   

Yine Rogers‟ın kavramlarından olan koĢulsuz kendini kabul ise bireyin kendi olumlu 

yanlarını görüp takdir edebilmesi ve aynı zamanda olumsuz yanlarının olduğunu bilip 

bunları kabul edebilmesi Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Bu durumun gerçekleĢebilmesi için 

bireyin baĢkasından koĢulsuz olumlu kabul almıĢ olması gerekmektedir. Kısaca, 

çocuğun ailesinden koĢulsuz olumlu kabul gördüğünde, eriĢkin yaĢantısında diğerlerine 

ihtiyaç duymadan, kendine koĢulsuz kabul gösterebildiğini eklemiĢtir. (Gürcan, 2015) 
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Büyüme çocukta içsel bir eğilim olarak gerçekleĢir. Kendini gerçekleĢtirme eğilimi de 

yine içsel bir eğilimdir. Bebek doğduğundan itibaren sevgiye ihtiyaç duyar ve dıĢardan 

ona yönelik bakıĢlar ile kendinde bir bütünlük geliĢtirir. Her yeni sevgi veya reddedilme 

deneyimi bu bütünlüğü değiĢtirir. Tek bir davranıĢının onaylanmamasını kendi 

bütünlüğünün onaylanmaması olarak algılar. Bunun sonrasında bebek davranıĢını, 

kendisini geliĢtirmek veya düzenlemek için değil, ona bakım verenlerin sevgi ve 

korumalarını sürdürebilmek için değiĢtirir. Zaman içinde çocuk, değerli olma koĢullarını 

benimser ve kendine bakıĢını da bu yönde değiĢtirir.  (Zeigler-Hill, Shackelford, 2017) 

 

Çocuğun içselleĢtirdiği değerler kendi değerleri olmayınca kendi benliğiyle uyumsuzluk 

yaĢamaya baĢlar. Çocuk deneyimlerini, algısal seçicilikle, değerli olmanın koĢullarına 

göre değerlendirmeye baĢlar. Benlik ile deneyim arasındaki fark açıldıkça çocuk  

bütünselliğini yitirmiĢtir, psikolojik uyumsuzluk ve hassasiyet  yaĢamaya baĢlamıĢtır. 

(Zeigler-Hill, Shackelford, 2017).   

 

Aileden koĢullu kabul görmek, benlik bütünlüğünü oluĢturamamak, deneyimleri ve 

benliği arasında uyumsuzluk yaĢamak savunma mekanizmalarını kullanmak ile 

sonuçlanır. Bunlar da kiĢinin gerçeklik algısını ve iliĢkilerini olumsuz yönde etkiler. 

(Gürcan, 2015) 

 

Ailenin kabulünün önemi konusu içinde yer alan anne kabul ve reddi konusu Ebeveyn 

Kabul-Red Kuramı (EKAR Kuramı) içinde incelenecektir.  

 

1.5.2 Ebeveyn Kabul-Red Kuramı (EKAR Kuramı) 

 

EKAR Kuramı kiĢiler arası iliĢkilerde, çocuğun veya yetiĢkinin davranıĢsal, biliĢsel ve 

duygusal geliĢiminde ve sürdürülen iliĢkilerin devamlılığı ve sosyalleĢme konularında 

etkisi olan ebeveyn kabul ve reddinin açıklanması ve yorumlanması için üretilmiĢ bir 

kuramdır. (Rohner,  Khaleque, Cournoyer, 2005). Uluslararası bir bakıĢ açısından, insan 
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davranıĢının kültürler arası genelleĢtirilebilir ilkelerinin tanımlanması bu kuramın 

amaçlarındandır. (Akt.Direktör, Nuri, 2016). 

 

EKAR Kuramından ilham alan iki binden fazla çalıĢma gösteriyor ki, dünyanın her 

yerindeki çocuklar ebeveynlerinden bir çeĢit olumlu yanıt veya kabul almaya ihtiyaç 

duymaktadırlar.  (Rohner,  Khaleque, Cournoyer, 2005).    

 

Bu ihtiyaç karĢılanmadığı zaman, kültüre, cinsiyete, yaĢa bağlı olmaksızın, çocuklarda 

düĢmanlık ve saldırganlık veya pasif agresyon, bağımlılık veya savunmacı bir 

bağımsızlık, zedelenmiĢ bir özsaygı, olumsuz bir özyeterlilik, duygusal tepkisizlik, 

değiĢken duygudurum, dünyaya olumsuz açıdan bakmak gibi kiĢilik özelliklerine  

rastlanmıĢtır. (Rohner,  Khaleque, 2004).    

 

Çocukların ebeveynlerinden olumlu yanıt veya kabul alamamaları durumunda öz-

saygıları zedelenir. Özsaygı, bireylerin değerli olma konusunda kendilerini duygusal 

anlamda değerlendirmeleridir. Olumlu öz-saygı duygusu, kiĢinin kendinden hoĢlanması, 

kendini değerli ve saygıdeğer görmesi, kendini onaylaması ve kabul etmesi, kendisiyle 

iliĢkisinde rahat hissetmesi, seyrek olarak kendi hakkında hayal kırıklığı yaĢamasıdır. 

Olumsuz öz-saygı duygusunda kiĢi kendini baĢkalarından daha değersiz ve aĢağı 

düzeyde görür. (Rohner, Khaleque, 2005) 

 

Çocuklar ebeveynlerinden olumlu yanıt veya kabul alamazlarsa olumsuz bir öz-yeterlilik 

geliĢtirirler. Öz-yeterlilik, bireylerin günlük hayatta bir iĢi yapabilmek için gereken 

beceri ve yeteneklere sahip olmaları konusunda, kendileri için yargıda bulunmalarıdır. 

Olumlu öz-yeterlilik duygusu   kiĢinin sorunlarla gerektiğince baĢ edebilme yeteneğinin 

olduğunu bilmesi, kendi baĢarılı olma kapasitesinden emin olmasıdır.  (Rohner, 

Khaleque, 2005) 

 

Yapılan araĢtırmalardaki bulgulara göre, çocukların psikolojik uyumunun %26‟sı ve 

yetiĢkinlerin psikolojik uyumunun %21‟inin çocuklukta bakım verenlerinden 

algıladıkları kabul veya red ile iliĢkili olduğu ortaya çıkmıĢtır.  Bu sonuçlara rağmen, bu 
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bulgular, yine de, algılanan ebeveyn kabul-reddinin, psikolojik ve davranıĢsal uyumu 

bütün dünyada yordadığını kanıtlamaktadır.    (Rohner,  Khaleque, Cournoyer, 2005).    

 

1.5.2.1 Ebeveynliğin Sıcaklık Boyutu 

 

Bütün toplumlarda bakım verenler çocuklarına sevgilerini, sıcaklıklarını ve Ģefkatlerini 

çeĢitli biçimlerde gösterirler. Sevgini gösterilme biçimi bir toplumdan diğerine 

değiĢebilir. Öyle ki bu özel gösterilme biçimi baĢka bir toplumdaki çocuk için bir Ģey 

ifade etmeyebilir.  (Rohner, 1994) 

 

EKAR Kuramına göre sıcaklık ebeveynliğin bir boyutudur. Ebeveynliğin sıcaklık 

boyutu, çocuk ve yetiĢkinlerin, ebeveynlik tutumlarından, özellikle ebeveynlerin 

cezalandırma ve kontrol etme  tutumuna bağlı olarak hissettikleri, ebeveyn kabul ve red 

algısıdır. (Rohner, 1994) 

 

Ebeveyn sıcaklığı iki yönlüdür; bir tarafta kabul, diğer tarafta red vardır. 

Çocukluklarında kendilerine bakım veren kiĢilerden az ya da çok miktarda sevgi 

aldıkları için, bütün insanlar bu boyutun bir yerinde yer almaktadır. Bakım verenler 

içinde ebeveyn, büyükanne veya bakıcılar sayılabilir. (Kılıç, 2012) 

 

1.5.2.2 Ebeveynin Sevgisi, ġefkati 

 

Ebeveynin sevgisi ve Ģefkati iki temel Ģekilde ifade edilmektedir. Bunlardan biri fiziksel, 

diğeri sözeldir. Fiziksel sıcaklık, öpme, okĢama, gülümseme, kucaklama, gıdıklama 

Ģeklinde gösterilebilir.  Sözel sıcaklık ise, çocuğa güzel Ģeyler söylemek, iltifat etmek, 

hikayeler anlatmak, ninniler söylemek, davranıĢlarını onaylamak ve onu yaptığı Ģeyler 

konusunda övmektir. (Ġlden Koçkar, 2006) 

 

Çocuğun bakım verenlerinden aldığı sıcaklık, Ģefkat, rahatlatma, besleme, ilgi, destek, 

ihtiyaçlarını gereken zamanda ve gerektiği Ģekilde karĢılama ve kabul etme, sıcaklık 

boyutunun olumlu ucunda yer almaktadır. Sıcaklık boyutunun olumsuz ucunda ise 
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çocuğu fiziksel veya duygusal olarak incitmek, olumsuz ifadelerle onu reddedici Ģekilde 

davranmak yer almaktadır. (Kılıç, 2012) 

 

Ebeveyn, çocuk iliĢkisinde ebeveyn sevgisini sınırlandırmadan verir ve sevgisini 

gösteriĢli bir Ģekilde sunması gerekmemektedir. Planlı olarak çocuğu eğlendirmek ve 

onunla ilgilenmek veya sorumluluk icabı yapılanlar yerine kendiliğinden, anlık sevgi 

ifadeleri çocuk tarafından algılanır ve onun için değerlidir. (Rohner & Rohner, 1981) 

  

1.5.2.3 Ebeveynin DüĢmanlığı, Saldırganlığı 

 

EKAR Kuramında reddetme, ebeveynin çocuğu kabulünün olmaması veya vermiĢ 

olduğu kabulü veya sıcaklığı geri çekmesidir. Kuramda reddetmenin üç biçimi anlatılır: 

düĢmanlık-saldırganlık, kayıtsızlık-ihmal, ayrıĢmamıĢ red. DüĢmanlık, çocuğa karĢı içsel 

olarak hissedilen kızgınlık ve öfkenin ifadesidir, bazen bu, çocuğa sözel veya fiziksel 

saldırganlık olarak yansıtılır.  (Ġlden Koçkar, 2006) 

 

Reddedici ebeveynler, çocuklarından hoĢlanmayabilirler, onu onaylamayabilirler, ona 

darılabilirler ve genellikle onu güzel bir Ģey olarak görmek yerine yük olarak 

görebilirler. Bu ebeveynlerden birçoğu, soğuk ve mesafeli olabilirler, sempatik olmayan 

davranıĢlara sahip olabilirler  ve çocuklarını baĢka çocuklarla karĢılaĢtırma eğiliminde 

olabilirler. (Rohner & Rohner, 1981) 

 

Ebeveyn düĢmanlığı, öfke, düĢmanlık veya dargınlık olarak kendini gösteren içsel ve 

duygusal bir tepkidir. Ebeveyn saldırganlığı ise fiziksel veya sözel olarak, çocuğun 

incinmesine yönelik açıkça ortada olan bir eylemdir. Saldırganlık, çocuğa karĢı, 

asabiyet, büyük bir sabırsızlık ve karĢıtlık olarak kendini gösterir.  Saldırgan ebeveynler, 

sürekli olumsuz geri bildirim veren, azarlayan ve çocuğuyla alay eden tavırlar 

sergileyebilirler. Çocuklarının davranıĢlarının onların sinirlerini nasıl ayağa 

kaldırdığından, onlarda nasıl hayal kırıklığı yarattıklarından ve asabiyetlerinden sürekli 

olarak bahsederler. Çocuğa ani ve sertçe dokunmak, onu aĢağılamak, onunla acımasız 

bir Ģekilde konuĢmak, onu sözleriyle iğnelemek, ona gösterilen asabiyet ve acımasızlık, 
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onunla düĢüncesizce ve kaba bir Ģekilde konuĢmak ve onu sertçe cezalandırmak da 

ebeveyn saldırganlığının ifade ediliĢ biçimlerindendir.  (Rohner & Rohner, 1981) 

 

1.5.2.4 Ebeveynin Kayıtsızlığı, Ġhmali 

 

Ebeveyn kayıtsızlığı veya ihmali EKAR Kuramına göre çocuğu reddetme biçimlerinden 

biridir. Ġhmal eden veya kayıtsız kalan ebeveynler çocuğun iyiliği ve geliĢimi için sınırlı 

bir ilgi gösterirler. Böyle ebeveynler çocuklarına, yapabildikleri kadar az dikkat ederler 

ve onlar için en az zamanı harcama eğilimindedirler. Çocuklarıyla birlikteyken, onların, 

yardım, dikkat ve rahat bir ortam gereksinimi olduğunu ihmal ederler. Çocuklarına 

verdikleri sözleri tutmayabilirler ve onların mutluluğu açısından önemli olan ihtiyaçları 

ve buna benzer detayları karĢılamak adına çocukları için önemli olan aktivitelere 

katılmayı aksatabilirler. Bu ebeveynler saldırgan olmayabilirler, ancak çocuklarına karĢı 

mesafeli, soğuk, ilgisizdirler.  (Rohner & Rohner, 1981) 

 

Çocuk için potansiyel veya psikolojik olarak hazır veya uygun olmak, kayıtsızlık veya 

ihmal için önemli bir göstergedir. Bu ebeveynler çocukları için minimum düzeyde hazır 

veya uygun olurlar. Genellikle çocuklarını yanıtsız bırakırlar ve onlar için 

ulaĢılamazlardır. Bu durum çocuğun ve ebeveyninin konumundan bağımsızdır. Çocuk 

uzun süre bir baĢka odada veya evin dıĢında oyun oynayabilir, ancak istediği ve ihtiyaç 

duyduğu zaman ebeveyninin orada onu karĢılamaya hazır olduğunu bilmesi tamamen 

onun içselleĢtirmiĢ olduğu bir durumdur. (Rohner & Rohner, 1981) 

 

1.5.2.5 Ebeveynin AyrıĢmamıĢ Reddi 

 

Bazı bireylerin, ebeveynlerinin onlar için yeterince endiĢelenmedikleri, onları 

istemedikleri veya sevmediklerine dair kendilerini üzen bir inançları vardır. Ancak bu 

inanç, ebeveynlerinin onları ihmal eden veya saldırgan olan, davranıĢ göstergelerine 

dayanmamaktadır. Yani ayrıĢmamıĢ red, açıkça gözlenebilen red göstergeleri 

olmamasına rağmen kiĢinin sevilmediğine veya ihmal edildiğine dair öznel bir 

düĢüncesinin oluĢması halidir. Bireylerin ebeveynleriyle iliĢkilerinde bu Ģekilde 
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hissetmelerine neden olan reddetme biçimine ayrıĢmamıĢ red denmektedir. (Rohner, 

Khaleque, 2005) 

 

1.5.3 Anne Kabul / Reddi ve Psikopatoloji 

 

1930‟lardan beri özellikle Amerika‟da ebeveyn reddi, çocuk, ergen ve yetiĢkinlerin  

yaĢadıkları bir dizi geliĢimsel, davranıĢsal ve psikolojik sorunla, deneysel olarak 

iliĢkilendirilmiĢtir. Bu sorunlar arasında, psikopatolojinin birçok farklı biçimi, davranıĢ 

sorunları, madde bağımlılığı, bağlanma bozuklukları, akademik sorunlar, akran 

iliĢkilerinde yaĢanan sorunlar, evlilik sorunları, arkadaĢlık sorunları,  sayılabilir. 

(Rohner, Britner, 2002) 

 

Diğer psikolojik sorunlar kadar güçlü kanıtları olmasa da aĢağıdaki psikolojik sorunların 

da ebeveyn reddi ile iliĢkilendirilmesi anlamlıdır. Bunlar arasında tek kutuplu depresyon 

ve depresif duygu durum, karĢı gelme ve davranım bozuklukları, suç iĢlemeye eğilim ve 

madde kullanımı sayılabilir. (Rohner, Britner, 2002) 

 

Sınırda kiĢilik bozukluğu, olumsuz kendilik imgesi, duygusal dengesizlik, öfke ve öfke 

kontrol sorunları ve kiĢilerarası iliĢkilerde sorun yaĢamak, terkedilme veya kaybetme 

endiĢeleri, intihar düĢünceleri ve giriĢimleri, madde kötüye kullanımı Ģeklinde kendini 

gösteren psikiyatrik bir sorundur.  Bütün bu kriterler EKAR Kuramında açıklanan 

ebeveyn reddinin sonuçlarıyla iliĢkilidir. (Rohner & Brothers, 1999)   

 

Bazı araĢtırmalar (Greenberger & Chen, 1996) ebeveyn sevgisi ve kabulünün koruyucu 

bir etkisi olduğunu da göstermiĢtir. Bu araĢtırmalarda, ebeveynin sıcaklığı ve Ģefkatinin, 

çocuklarda, ergenlerde ve yetiĢkinlerde depresif durumun daha az yaĢanmasıyla ve 

stresli yaĢam olaylarında, olumsuz ruh halinin daha az yaĢanmasıyla  iliĢkili olduğu 

belirtilmiĢtir. (Akt. Rohner, Britner, 2002) 
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1.5.4 Anne Kabul / Reddi ile Ġlgili AraĢtırmalar 

 

Türkiye‟de 19-24 yaĢ aralığında 139 kadın, 19-37 yaĢ aralığında 97 erkekten oluĢan 

örneklem grubuyla yapılan bir çalıĢmada, çocukluktaki algılanan ebeveyn kabulü ve 

kendini kabul arasındaki iliĢki incelenmiĢ ve kendini kabulün ebeveyn kabulü ile pozitif 

bir iliĢki içinde olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. (Kuyumcu, Rohner, 2018) 

 

Medinnus (1965), 18 yaĢında,  18 erkek ve 26 kız toplam 44  kiĢiyle gerçekleĢtirdiği  

araĢtırmasında, anne, baba ve  çocuk iliĢkisini ölçen bir anket ile,  kendini  kabul, 

uyum,  algılanan  ebeveyn kabulü  ve gençlerin bunu  algılayıĢ  düzeylerini  incelemiĢtir. 

Kendini kabul seviyeleri, babanın çocuk yetiĢtirme tarzından çok, annenin çocuk 

yetiĢtirme  tarzıyla  ilgili  bulunmuĢtur.  Ergenlerin ebeveynden sevgi/Ģefkat aldığı 

durumda daha yüksek bir kendini kabul ve uyum düzeyi yakaladıkları, reddetme ve 

ihmal durumunda ise kendini kabul ve uyum düzeylerinin düĢtüğü sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

  

Ġspanya‟da 9-18 yaĢ, 983 çocuk ve ergenden oluĢan örneklem grubuyla yapılan bir 

çalıĢmada, psikolojik uyum ve algılanan ebeveyn kabul-reddi arasındaki iliĢki 

incelenmiĢ ve EKAR Kuramının yorumunu destekleyen sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Yani 

psikolojik uyumun ebeveyn kabulüyle arttığı, reddiyle azaldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

(Ramirez-Ucles ve ark.,2018) 

 

Ġtalya‟da 2843 ergenle yapılan bir çalıĢmada, ebeveyn kabul-reddi ile ergen 

uyumsuzluğu iliĢkisi incelenmiĢ ve ebeveyn kabulünün uyumla iliĢkili olduğu, reddinin 

sonuçlarından birinin ise kiĢilerarası iliĢkilerde yaĢanan stres olduğu belirtilmiĢtir. 

(Miranda ve ark., 2016) 

 

Türkiye‟de 9-12 yaĢ aralığında, 64 DEHB tanısı olan ve 52 herhangi bir tanısı olmayan 

çocukla yapılan araĢtırmada, tanısı olan çocukların, olmayanlara göre ebeveynleri 

tarafından daha fazla red algıladıkları, bununla birlikte daha düĢük psikolojik uyum 

düzeyine sahip oldukları anlaĢılmıĢtır. DEHB‟li çocuklar annelerinden daha fazla red 
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algılarken, normal örneklemdeki çocuklar babalarından daha az ilgi aldıklarını 

bildirmektedir. (Güzel, Güney, Dinç, 2018) 

 

Lila ve arkadaĢlarının (2007), Kolombiya‟da, 7-13 yaĢ aralığında 234 çocuk ve 234 

ebeveyn ile yaptıkları araĢtırmalarında algılanan ebeveyn kabul/red düzeyi ile çocukların 

psikolojik uyumunu incelemiĢlerdir. Annelerin çocuklarını kabul düzeylerinin, 

çocukların psikolojik uyumları ile ilgili olduğu, çocuğun anne reddini algılamasının 

çocuğun davranıĢ problemleriyle ilgili olduğu saptanmıĢtır.  

 

Pakistan‟da 6-15 yaĢ aralığında 50 sokak çocuğu, 50 sokakta yaĢamayan çocuktan 

oluĢan örneklem grubuyla yapılan çalıĢmada sokak çocuklarında ebeveyn kabul-reddi ile 

öz-saygı iliĢkisi araĢtırılmıĢ ve bu araĢtırmanın sonucunda ebeveyn reddi ile öz-saygı 

arasında negatif korelasyon bulunmuĢtur. Ebeveyn reddi algılayan çocukların kendilerini 

baĢkalarından daha aĢağı ve daha değersiz görmesi EKAR kuramıyla da uyumludur 

(Ehsan, Nauman, Tahir, 2017). 

 

Dünya Sağlık Örgütü‟nün, olumsuz çocukluk deneyimlerinin yetiĢkinlikte görülen 20 

psikolojik sorunla iliĢkisini, farklı demografik özellikleri olan ülkelerde yaĢayan 51.945 

birey üzerinde yaptığı araĢtırmada, iĢlevsel olmayan aile örüntülerinin (örn., ebeveynin 

psikolojik sorununun olması, istismar ve ihmal) psikolojik rahatsızlıkların en güçlü 

açıklayıcısı olduğu ve tüm olumsuz çocukluk deneyimlerinin, sorunların %29.8‟ini 

yordadığı anlaĢılmıĢtır. Çocuklukta ebeveynle iliĢkilerin, sadece psikolojik 

rahatsızlıkların meydana çıkması ve sürdürülmesi ile değil, yetiĢkinlikte stresle baĢa 

çıkma, yaĢam doyumu, romantik iliĢkiler, kariyer yönelimi, iĢ doyumu ve 

organizasyonel davranıĢ, yetiĢkinlikte uzun dönemli sağlık sorunları ve hatta bunun 

sonucunda erken ölüm gibi kiĢinin hayatının neredeyse bütün temel alanlarıyla iliĢkili 

olduğunu gösteren çok sayıda kanıt bulunmaktadır. (Dedeler, Akün, Batıgün, 2017)  
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BÖLÜM 2 

 

2. YÖNTEM 

 

Bu bölümde örneklem, veri toplama araçları ve araĢtırma deseni tanıtılacaktır.  

   

2.1 Örneklem 

 

AraĢtırma Ġstanbul‟da okuyan üniversite öğrencileri üzerinde yapılmıĢtır. Ġstanbul‟da 

öğrenim gören öğrenci sayısı YÖK verilerine göre 1.252.911‟dir. ÇalıĢmada 2018-2019 

yıllarında Ġstanbul‟da eğitim gören 385 üniversite öğrencisi hedeflenmiĢtir, ancak 7 

üniversiteden 320 öğrenci ile çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Demografik Bilgi 

Formu‟ndaki bilgilere dayanarak Ġstanbul dıĢında okuyan üniversite öğrencileri, 

halihazırda psikiyatrik ilaç kullanan ve ilaç kullanmayı bir aydan daha kısa bir süre önce 

bırakmıĢ olan öğrenciler (ilaç kullanımının anket puanlarını etkileyeceği düĢünüldüğü 

için) ve 12 yaĢından daha küçük  yaĢta annesinden  ayrılmıĢ öğrenciler (EKRÖ 

kriterlerinde 7-12 yaĢ aralığında algıladığı anne davranıĢları baz alındığı için)  örneklem  

dıĢında bırakılmıĢtır.   

 

2.2 Veri Toplama Araçları 

 

AraĢtırmada “Sosyodemografik Bilgi Formu”, “Algılanan Stres Ölçeği”, “KoĢulsuz 

Kendini Kabul Ölçeği”, “Ebeveyn Kabul/Red Ölçeği” (Kısa Form, Anne Formu) 

kullanılacaktır.  
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2.2.1 Sosyodemografik Bilgi Formu(Ek A) 

 

Sosyodemografik Bilgi Formu‟nda araĢtırmaya katılanların yaĢ, cinsiyet, kardeĢ sayısı, 

kaçıncı kardeĢ olduğu, anne öğrenim düzeyi, ailenin gelir düzeyi, annenin yaĢayıp 

yaĢamadığı, annenin öz olup olmadığı, okuduğu üniversite, psikiyatrik ilaç kullanımı 

bilgileri alınmıĢtır.   

 

 

2.2.2 Algılanan Stres Ölçeği (Ek B) 

 

Cohen, Kamarck ve Mermelstein(1983) tarafından geliĢtirilmiĢtir Türkçeye  Eskin ve 

arkadaĢları (2013) tarafından uyarlanmıĢtır. Toplam 14 maddedir. KiĢinin hayatındaki 

bir takım durumları ne kadar stresli algıladığını saptamak amacıyla tasarlanmıĢtır. 

Katılımcılar her maddeyi “Hiçbir zaman (0)” ilâ “Çok sık (4)” arasında değiĢen 5‟li 

Likert tipi ölçek üzerinde değerlendirmektedir.  Olumlu anlam içeren maddeler  tersten 

puanlanmaktadır. ASÖ-14‟ten toplam elde edilebilecek puan 56‟dır. Puan yükseldikçe 

kiĢinin stres algısının yüksek olduğu anlaĢılmaktadır.. (Eskin.vd., 2013) 

 

Türkçe ASÖ–14 ün iç tutarlık katsayısı  0.84, test-tekrar-test güvenirlik katsayısı ise  

0.87  olarak hesaplanmıĢtır. ASÖ formlarından alınan  puanların, yaĢam olayları ve 

depresyon ile pozitif yönde, yaĢam doyumu, öz saygı ve algılanan sosyal destek 

puanlarıyla negatif yönde anlamlı iliĢki içinde olduğu bulunmuĢtur. Yapılan faktör 

çözümlemeleri, ASÖ–14  ün yetersiz öz-yeterlik ve stres/rahatsızlık algısı olmak üzere 

iki faktörlü bir yapıda olduğunu ortaya koymuĢtur. (Eskin ve ark., 2013) 

 

2.2.3 KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği (Ek C) 

 

Chamberlain ve Haaga (2001) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplam 20 maddeden 

oluĢmaktadır. Bu maddeler “benim için doğru” ile “benim için doğru değil” arasında 

değiĢen 7‟li likert türünden derecelemeyi gerektiren bir ölçme aracıdır. Kendini koĢulsuz 

ve koĢullu kabulü içeren iki alt ölçekten maydana gelmiĢtir. Ölçekteki “ Sadece insan 



42 
 

olduğum için değerli olduğuma inanırım”, koĢulsuz ve “Bazı insanların diğerlerinden 

daha değerli olduğunu düĢünürüm” gibi koĢullu kendini kabulü içeren maddelerden 

meydana gelmektedir. Ölçeğin ayırt edici geçerliğini saptamak için gerçekleĢtirilen 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği puanlarıyla r=.56, Beck Depresyon Envanteri 

puanlarıyla r=-.39, Beck Anksiyete Envanteri puanlarıyla r=-.50, Marlowe-Crowne 

Kendini Aldatma Ölçeği  puanlarıyla r=.19, Mutluluk r=.36, ve YaĢam Doyumu Ölçek 

puanlarıyla r=.29, korelasyon elde edilmiĢtir. Güvenirlik için  Cronbach alfa katsayısı 

.72 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bazı maddeler tersten puanlanmaktadır, bütün  puanların 

toplanmasıyla tek bir puan elde edilmektedir. (Kapıkıran ve Kapıkıran, 2010) 

 

Chamberlain ve Haaga (2001) ve David ve ark (2002) koĢulsuz kendini kabulün, 

bireylerin olumsuz yaĢam olayları ile mücadele etmesini sağladığı sonucuna 

varmıĢlardır. (Akt. Kapıkıran ve Kapıkıran, 2010) 

 

N.Acun Kapıkıran ve ġ.Kapıkıran tarafından 2010 yılında Türk üniversite öğrencileri 

için geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları yapılmıĢtır. 20. madde faktör yükü .30 dan düĢük 

olduğu için, ölçekten çıkarılmıĢtır. KoĢulsuz kendini kabul ölçeğinin güvenilir olup 

olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilen Cronbach alpha değerleri .71 ile .77 

arasında değiĢmektedir. Bu değer, bu ölçeğin iç tutarlığı için yeterli bir değer olarak 

kabul edilebilir. Ölçeğin güvenirliği için gerçekleĢtirilen bir diğer iĢlem üç hafta arayla 

yapılan test tekrar test korelasyonu r=.62 olarak hesaplanmıĢtır. Tüm bu sonuçlar, gerek 

ölçeğin güvenirliği gerekse ölçeğin geçerliği için yeterli olduğu söylenebilir. (Kapıkıran 

ve Kapıkıran, 2010) 

 

2.2.4 Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği (Y- EKRÖ / kısa form, anne formu Ek D) 

 

Rohner ve arkadaĢları (2010) tarafından geliĢtirilmiĢtir. EKRÖ‟nün bir yetiĢkin formu, 

bir çocuk formu, bir de ebeveyn formu vardır. Bu formların da anne ve baba formu 

olmak üzere iki boyutu vardır. YetiĢkin için 60 sorudan oluĢan bir uzun form, 24 

sorudan oluĢan bir de kısa form vardır. Bu çalıĢmada kullanılacak olan YetiĢkin EKRÖ, 
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yetiĢkinlerin yaklaĢık 7 ile 12 yaĢ aralığında, anne babalarının kendilerine yönelik 

davranıĢlarına dair algılarını ölçmektedir. (Dedeler, Akün, Batıgün, 2017)  

 

Bu çalıĢmada yetiĢkinler için olan kısa form ve Anne Formu kullanılacaktır. Form 4 ayrı 

ölçek grubundan oluĢmaktadır;  1.Sıcaklık/ġefkat, 2.DüĢmanlık/Saldırganlık, 

3.Kayıtsızlık/Ġhmal, 4.AyrıĢmamıĢ Reddetme. Dedeler, Akün ve Batıgün(2017)‟ün 

yaptıkları uyarlama çalıĢmasında bu alt ölçekler sırasıyla 9, 6, 5 ve 4 maddeden 

oluĢmaktadır. Sıcaklık/ġefkat : 1, 3, 9, 12, 13, 17, 19, 22, 24; DüĢmanlık/Saldırganlık : 

4, 6, 10, 14, 18, 20; Kayıtsızlık/Ġhmal : 2, 7, 11, 15, 23; AyrıĢmamıĢ Reddetme : 5, 8, 16, 

21 maddelerinden oluĢmaktadır. 4‟lü likert Ģeklinde olan maddelere verilen cevaplar 1 

(hemen hemen hiçbir zaman doğru değil) ile 4 (her zaman doğru) arasında 

derecelenmektedir. Ölçekte toplam skor en düĢük 24, en yüksek 96 olarak dağılım 

gösterirken, düĢük skor, algılanan kabulün maksimum olduğunu yüksek skor ise 

algılanan reddin maksimum olduğunu göstermektedir. (Akt. Geyik, 2018) 

 

„Dedeler, Akün ve Batıgün‟ün (2017) gerçekleĢtirdiği çalıĢmada, tüm ölçek ve alt 

ölçekler için cronbach alfa iç tutarlık katsayıları, test-tekrar test güvenirlik katsayıları, 

madde toplam korelasyonları ve iki yarım güvenirliği hesaplanmıĢtır. YetiĢkin EKRÖ/K 

Anne formunun iç tutarlık katsayıları 0.75 ile 0.92 arasında, test-tekrar test güvenirlik 

katsayıları 0.40 ile 0.83 arasında, madde toplam korelasyon aralığı ise 0.45 ile 0.82 

arasında değiĢmektedir. Baba formunun iç tutarlık katsayılarının ise 0.85 ile 0.96 

arasında, test-tekrar test güvenirlik katsayılarının 0.86 ile 0.96 arasında, madde toplam 

korelasyon aralığının ise 0.50 ile 0.92 arasında değiĢtiği saptanmıĢtır. Buna ek olarak, 

Anne formunun iki yarım güvenirliği 0.88 ve Baba formunun iki yarım güvenirliği ise 

0.94 olarak bulunmuĢtur. Bu araĢtırmada Sıcaklık ve ġefkat alt boyutuna verilen 

cevaplar ters puanlanıp diğer üç boyuta ait sorulara verilen cevaplar ile toplanması 

yoluyla toplam reddetme puanı hesaplanmıĢtır. Bu araĢtırmada yapılan iç tutarlılık 

testine göre 24 maddeden oluĢan Ebeveyn Kabul Red Ölçeği (Baba) için cronbach alfa 

iç tutarlılık katsayısı 0.93 olup yüksek derecede güvenilir olduğu, Ebeveyn Kabul Red 

Ölçeği (Anne) için cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.95 olup yüksek derecede 

güvenilir  olduğu görülmüĢtür.‟ (Akt. Geyik, 2018) 
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2.3 AraĢtırma Deseni 

 

AraĢtırmada koĢulsuz kendini kabul ve algılanan stres arasındaki iliĢkide anne kabul-

reddinin aracı rolünün araĢtırılması amaçlanmaktadır. AraĢtırmanın deseni iliĢkisel 

tarama modelidir. 

 

2.4 Verilerin Analizi 

 

KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği, Ebeveyn Kabul/Red Ölçeği (Anne Formu) ve 

Algılanan Stres Ölçeği  ile toplanan veriler bilgisayara sayısal olarak girilmiĢ, 

sonrasında veriler (Spss 25) programı ile  analiz edilmiĢtir. 

 

Analizler öncesi verilerin normal dağılımına bakılmıĢtır. Shapiro-Wilk Testinde 

Algılanan Stres Ölçeği (S-W= .987, Sd.= 320 p=.005) normal dağılım göstermediği 

görülmüĢtür. KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği (S-W= .994, Sd.= 320, p=.204) normal 

dağılım gösterdiği görülmüĢtür. EKRÖ-Anne Boyutu (S-W= .836, Sd.= 320, p=.000) 

normal dağılım göstermediği görülmüĢtür. 

 

%95 güvenilirlik düzeyi verilerin analizinde temel alınmıĢtır. Niceliksel verilerin 

kıyaslanmasında Parametrik gruplar arası fark analizi için Ġki  Bağımsız Örneklemi t 

testi, parametrik olmayanlar için Mann Withney U testi kullanılmıĢtır. Parametrik daha 

fazla grup olduğunda, gruplar arası kıyaslamalarda Tek Yönlü Varyans Analizi, 

parametrik olmayanlar için Kruskal Wallis testi kulanılmıĢtır. Bağımsız ve bağımlı 

değiĢkenlerin iliĢkisine Spearman korelasyon analizi ile bakılmıĢtır. 
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BÖLÜM 3 

 

3. BULGULAR 

 

Bu bölümde Demografik Bilgi Formu‟ndaki verilerle araĢtırmanın temel değiĢkenleri 

arasında yapılan istatistiksel analiz sonuçları yer almaktadır.  

 

3.1 Demografik Özellikler 

 

Demografik Bilgi Formu bulguları bir sonraki sayfada sıralanmaktadır. 
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Tablo 3.1 Örneklem Grubunun Demografik DeğiĢkenlere Göre Dağılımı 

 

 

 

  f % 

YaĢ 

18-25 307 95,9 

26-30 12 3,8 

31-35 1 0,3 

Toplam 320 100 

Cinsiyet 

Kadın 222 69,4 

Erkek 98 30,6 

Toplam 320 100 

Kaç KardeĢ 

Tek 34 10,6 

2-3 KardeĢ 223 69,7 

4 ve üstü 62 19,4 

Toplam 319 100 

Kaçıncı 

KardeĢsin 

Ġlk çocuk 154 48,1 

Ortanca 76 23,8 

Son çocuk 90 28,1 

Toplam 320 100 

Anne Sağ mı? 

Sağ 319 97,3 

Vefat etti 1 0,3 

Toplam 320 100 

Anne Öz mü? Öz 318 100 

Anne Öğrenim 

Okuma yazması yok 12 3,8 

Ġlkokul mezunu 131 41,1 

Ortaokul mezunu 55 17,2 

Lise mezunu 85 26,6 

Üniversite mezunu 36 11,3 

Toplam 319 100 

Aylık Gelir 

DüĢük 25 7,8 

Orta 246 76,9 

Yüksek 46 14,4 

Toplam 317 100 

                             Üsküdar Üniversitesi 58 18,1 

Üniversiteler 

DoğuĢ Üniversitesi 77 24,1 

IĢık Üniversitesi 37 11,6 

ĠTÜ 34 10,6 

Marmara Üniversitesi 42 13,1 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 12,5 

Gedik Üniversitesi 32 10 

Toplam 320 100 
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Tabloda görüldüğü üzere, örneklem grubunun, %95.9‟u 18-25 yaĢ aralığında, %3.8‟i 26-

30 yaĢ aralığında, %0.3‟ü 31-35 yaĢ aralığında, %69.4‟ü kadın, %30.6‟sı erkek, 

%10.6‟sı tek kardeĢ, %69.7‟si 2-3 kardeĢ, %19.4‟ü 4 kardeĢ ve üzeri, %48.1‟i ilk çocuk, 

%23.8‟i ortanca kardeĢ, %28.1‟i son çocuk, %5.3‟ü,%99.7‟sinin annesi sağ, %0.3‟ünün 

annesi sağ değil, %99.4‟ünün annesi öz, anne eğitim durumunun %3.8‟i okur -yazar 

değil, %40.9‟u ilkokul, %17.2‟si ortaokul , %26.6‟sı lise , %11.3‟ü üniversite 

mezunudur, %7.9‟u düĢük gelire sahip, %76.9‟u orta gelire sahip, %14.4‟ü yüksek gelire 

sahip, %18.1‟i Üsküdar Üniversitesinde okuyor, %11.6‟sı IĢık Üniversitesinde okuyor, 

%24.1‟i DoğuĢ Üniversitesinde okuyor, %10.6‟sı Ġstanbul Teknik Üniversitesinde 

okuyor, %13.1‟i Marmara Üniversitesinde okuyor, %12.5‟i Sağlık Bilimleri 

Üniversitesinde okuyor, %10‟u Gedik Üniversitesinde okuyor. 

 

Tablo 3.2 Algılanan Stres Ölçeği ve Alt Boyutlarının Betimsel Ġstatistikleri 

 

Tabloda görüldüğü üzere, algılanan stres ölçeğinin ortalaması 3.10(ss=0.50)dur. Yetersiz 

öz yeterlilik algısı alt boyutunun ortalaması 2.94(ss=0.54)dür. Stres/Rahatsızlık Algısı 

alt boyutunun ortalaması 3.27(ss=0.64)dir. 

 

Tablo 3.3 KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği ve Alt Boyutlarının Betimsel Ġstatistikleri 

 

N    Ss. 

KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği 320 4,5885 0,77135 

KoĢulsuz Kabul 320 4,8709 0,92952 

KoĢullu Kabul 320 4,4225 0,99455 

    
Tabloda görüldüğü üzere, kendini koĢulsuz kabul ölçeği ortalaması 4.58 (ss=0.77) dir. 

KoĢulsuz kabul alt boyutunun ortalaması 4.87 (ss=0.92) dir. KoĢullu kabul alt 

boyutunun ortalaması 4.42 (ss=0.99) dir. 

 

 

N    Ss. 

Algılanan Stres Ölçeği 320 3,1075 0,50595 

Yetersiz Öz yeterlilik Algısı 320 2,9432 0,54990 

Stres/Rahatsızlık Algısı 320 3,2706 0,64455 
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Tablo 3.4 Ebeveyn Kabul/Red Ölçeği-Anne ve Alt Boyutlarının Betimsel 

Ġstatistikleri 

 

N    Ss. 

Ebeveyn Kabul Red Ölçeği-Anne 320 1,4569 0,45882 

Sıcaklık/ġefkat 320 1,5360 0,53131 

DüĢmanlık/Saldırganlık 320 1,4809 0,55922 

Kayıtsızlık/Ġhmal 320 1,4133 0,51912 

AyrıĢmamıĢ Red 320 1,2956 0,49990 

    
 

Tabloda görüldüğü üzere, ebeveyn kabul red ölçeği ortalaması 1.45(ss=0.45)dir. 

Sıcaklık/Ģefkat alt boyutunun ortalaması 1.54(ss=0.53)dür. DüĢmanlık/saldırganlık alt 

boyutunun ortalaması 1.48(ss=0.55)dir. Kayıtsızlık/ihmal alt boyutunun ortalaması 

1.41(ss=0.51)dir. AyrıĢmamıĢ red alt boyutunun ortalaması 1.29(ss=0.49)dur. 

 

 

Tablo 3.5 KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği ve Alt Boyutlarının Cinsiyete Göre 

DeğiĢip DeğiĢmediğini Saptamak Ġçin Yapılan Bağımsız Grup t Testi Bulguları 

 

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemin KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği puanlarının 

cinsiyete göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak amacıyla bağımsız grup t 

 

N    Ss. t Sd. p 

KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği Kadın 222 4,0190 0,71218 3,091 318 0,002 

Erkek 98 3,7658 0,58296 

   KoĢulsuz Kabul Kadın 222 4,6216 0,74530 2,153 318 0,032 

Erkek 98 4,4250 0,77076 

   KoĢullu Kabul Kadın 222 3,6672 0,99708 2,448 318 0,015 

Erkek 98 3,3742 0,96316 
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testi yapılmıĢ, istatistiksel olarak grupların aritmetik ortalamalarının farkı anlamlı 

bulunmuĢtur (t=3,091; p<.01). Bulunan farkın kadınlar lehine olduğu anlaĢılmıĢtır. 

 

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemin KoĢulsuz Kabul Alt Boyutunun puanlarının 

cinsiyete göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak amacıyla  bağımsız grup t 

testi yapılmıĢ, istatistiksel olarak grupların aritmetik ortalamalarının farkı anlamlı 

bulunmuĢtur. (t=2,153; p<.05). Bulunan farkın kadınlar lehine olduğu anlaĢılmıĢtır. 

 

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemin KoĢullu Kabul Alt Boyutunun puanlarının cinsiyete 

göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak amacıyla  bağımsız grup t testi 

yapılmıĢ, istatistiksel olarak grupların aritmetik ortalamalarının farkı anlamlı 

bulunmuĢtur.  (t=2,448 p<.05). Bulunan farkın kadınlar lehine olduğu anlaĢılmıĢtır. 

 

Tablo 3.6 KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği Ve Alt Boyutları Puanlarının KardeĢ 

Sayısına  Göre DeğiĢip DeğiĢmediğini Saptamak Ġçin Yapılan Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) Bulguları 

 

Tabloda görülebileceği üzere, koĢulsuz kendini kabul ölçeği aritmetik ortalamalarının  

kardeĢ sayısına göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak amacıyla tek yönlü 

 

N    Ss. 

 

K.T Sd. K.O F p 

KoĢulsuz 

Kendini 

Kabul 

Ölçeği 

 

Tek 34 3,6951 0,48801 Gruplar 

Arası 

2,340 2 1,170 2,518 0,082 

2-3 223 3,9702 0,71967 Gruplar 

Ġçi 

146,878 316 0,465   

4 ve üstü 62 3,9804 0,62779 Toplam 149,219 318    

Toplam 319 3,9429 0,68501 

      KoĢulsuz 

Kabul 

Tek 34 4,3992 0,70406 Gruplar 

Arası 

4,531 2 2,265 4,013 0,019 

2-3 223 4,5209 0,77922 Gruplar 

Ġçi 

178,396 316 0,565   

4 ve üstü 62 4,7911 0,66830 Toplam 182,927 318    

Toplam 319 4,5605 0,75845 

      KoĢullu 

Kabul 

Tek 34 3,2848 0,89487 Gruplar 

Arası 

4,272 2 2,136 2,175 0,115 

2-3 223 3,6460 1,00998 Gruplar 

Ġçi 

310,374 316 0,982   

4 ve üstü 62 3,5064 0,97083 Toplam 314,645 318    

Toplam 319 3,5804 0,99471 
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varyans analizi (ANOVA) yapılmıĢ, istatistiksel olarak kardeĢ sayısı gruplarının 

aritmetik ortalamalarının farkı anlamlı bulunmamıĢtır (F=2.518;p>0.05). 

 

Tabloda görülebileceği üzere, koĢulsuz kabul alt boyutunu aritmetik ortalamalarının 

kardeĢ sayısına göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak amacıyla tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) yapılmıĢ, istatistiksel olarak kardeĢ sayısı gruplarının 

aritmetik ortalamalarının farkı anlamlı bulunmuĢtur (F=2,265; p<0.05). Belirlenen bu 

farklılığın kaynaklandığı grupları saptamak için tamamlayıcı post-hoc analizin 

yöntemlerine baĢ vurulmuĢtur.  

 

Kullanılacak olan  post-hoc çoklu karĢılaĢtırma yöntemine karar verebilmek için 

Levene‟s testi ile grup dağılımı değiĢimlerinin homojen olup olmadığına bakılmıĢ, 

değiĢimlerin homojen olmadığına karar verilmiĢtir. (LF=1,026,p>0.05). Varyansların 

homojen olmaması halinde genellikle kullanılan Games-Howell çoklu karĢılaĢtırma 

yöntemi tercih edilmiĢtir. Games-Howell yönteminin seçilmesinin baĢlıca nedeni testin 

alpha tipi hataya yönelik duyarlılığıdır.  

 

Ortaya çıkarılan  çoklu kıyaslama analizi sonuçları aĢağıda görülmektedir;. 

 

KoĢulsuz kabul puanlarının kardeĢ sayısına göre değiĢim gösterdiği alt grupları 

saptamak için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıĢ, sonrasında post-hoc 

Games-Howell testi uygulanmıĢ ve istatistiksel olarak tek kardeĢ  ile 4 ve üzeri kardeĢ 

grubu arasında, 4 ve üzeri kardeĢ grubu lehine (p<.05) farkın anlamlı olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Bu da 4 ve üzeri kardeĢ olan grubun tek çocuk olan gruba göre kendilerini 

koĢulsuz kabullerinin daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

KoĢulsuz kabul puanlarının kardeĢ sayısına göre değiĢim gösterdiği alt grupları 

saptamak için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıĢ, sonrasında post-hoc 

Games-Howell testi uygulanmıĢ ve istatistiksel olarak 2-3 kardeĢ  ile 4 ve üzeri kardeĢ 

grubu arasında 4 ve üzeri kardeĢ lehine (p<.05) farkın anlamlı olduğu sonucuna 
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ulaĢılmıĢtır.  Bu da, 4 ve üzeri kardeĢ olan grubun 2-3 kardeĢ olan gruba göre kendilerini 

koĢulsuz kabullerinin daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Tabloda görülebileceği üzere, kendini koĢullu kabul alt ölçeği aritmetik ortalamalarının  

kaç kardeĢe göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak için tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) yapılmıĢ, istatistiksel olarak kaç kardeĢ olduğu  bilgisi verilen  

grupların aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir farka ulaĢılamamıĢtır.  

(F=2.175;p>0.05). 
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Tablo 3.7 KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği Ve Alt Boyutları Puanlarının Anne 

Eğitim Durumuna Göre DeğiĢip DeğiĢmediğini Saptamak Ġçin GerçekleĢtirilen Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Bulguları 

 

 

 

N    Ss. 

 

K.T Sd. K.O F p 

KoĢulsuz  

Kendini 

Kabul 

Ölçeği 

Okuma 

yazması 

yok 

12 4,2142 0,77018 Gruplar 

Arası 

2,109 4 0,527 1,125 0,345 

Ġlkokul 

mezunu 

131 3,9808 0,68098 Gruplar 

Ġçi 

147,165 314 0,469   

Ortaokul 

mezunu 

55 3,9428 0,66561 Toplam 149,274 318    

Lise 

mezunu 

85 3,8325 0,73141 

      Üniversit

e mezunu 

36 3,9524 0,57306 

      Toplam 319 3,9403 0,68514 

      KoĢulsuz 

Kabul 

Okuma 

yazması 

yok 

12 4,9048 0,54936 Gruplar 

Arası 

6,609 4 1,652 2,958 0,020 

Ġlkokul 

mezunu 

131 4,6825 0,76199 Gruplar 

Ġçi 

175,383 314 0,559   

Ortaokul 

mezunu 

55 4,5018 0,72614 Toplam 181,991 318    

Lise 

mezunu 

85 4,3737 0,75265 

      Üniversit

e mezunu 

36 4,5126 0,76573 

      Toplam 319 4,5582 0,75650 

      KoĢullu 

Kabul  

Okuma 

yazması 

yok 

12 3,8074 1,25876 Gruplar 

Arası 

1,162 4 0,290 0,290 0,884 

Ġlkokul 

mezunu 

131 3,5704 0,97958 Gruplar 

Ġçi 

314,372 314 1,001   

Ortaokul 

mezunu 

55 3,6149 0,92735 Toplam 315,534 318    

Lise 

mezunu 

85 3,5119 1,07945 

      Üniversit

e mezunu 

36 3,6239 0,89255 

      Toplam 319 3,5774 0,99611  

 

     



53 
 

Tabloda görülebileceği üzere, koĢulsuz kendini kabul ölçeği aritmetik ortalamalarının  

anne eğitim durumuna göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak için tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) gerçekleĢtirilmiĢ, istatistiksel olarak anne eğitim 

durumu gruplarının aritmetik ortalamalarının farkı anlamlı bulunmamıĢtır 

(F=1,125;p>0.05). 

 

Tabloda görülebileceği üzere, koĢulsuz kabul alt boyutunu aritmetik ortalamalarının 

anne eğitim durumuna göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak için tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıĢ, istatistiksel olarak  anne eğitim durumu 

gruplarının aritmetik ortalamalarının farkı anlamlı bulunmuĢtur (F=2,958; p<0.05). 

Belirlenen bu farklılığın kaynaklandığı grupları saptamak için tamamlayıcı post-hoc 

analiz yöntemlerine baĢ vurulmuĢtur.  

 

Kullanılacak olan  post-hoc çoklu karĢılaĢtırma yöntemine karar verebilmek için 

Levene‟s testi ile grup dağılımı değiĢimlerinin homojen olup olmadığına bakılmıĢ, 

değiĢimlerin homojen olmadığına karar verilmiĢtir. (LF=0,628,p>0.05). Varyansların 

homojen olmaması halinde genellikle kullanılan Games-Howell çoklu karĢılaĢtırma 

yöntemi tercih edilmiĢtir. Games-Howell yönteminin seçilmesinin baĢlıca nedeni testin 

alpha tipi hataya yönelik duyarlılığıdır.  

 

Ortaya çıkarılan  çoklu kıyaslama analizi sonuçları aĢağıda görülmektedir; 

 

KoĢulsuz kabul puanlarının anne eğitim durumuna göre değiĢim gösterdiği alt grupları 

saptamak için  tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıĢ, istatistiksel olarak post-

hoc Games-Howell testi sonucunda ilkokul mezunu grup  ile lise mezunu grup arasında 

ilkokul mezunu grup lehine (p<.05) farkın anlamlı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu da, 

annesi ilkokul mezunu  olan grubun, annesi lise mezunu olan gruba göre kendilerini 

koĢulsuz kabullerinin daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Tabloda görülebileceği üzere, koĢullu kabul alt boyutunun aritmetik ortalamalarının  

anne eğitim durumuna göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak için  tek 
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yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıĢ, istatistiksel olarak anne eğitim durumu 

gruplarının aritmetik ortalamalarının farkı anlamlı bulunmamıĢtır (F=0.290;p>0.05). 

 

Tablo 3.8 KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği Ve Alt Boyutları Puanlarının Gelire 

Göre DeğiĢip DeğiĢmediğini Saptamak Ġçin GerçekleĢtirilen Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) Bulguları 

 

Tabloda görülebileceği üzere, kendini koĢulsuz kabul ölçeğinin aritmetik ortalamalarının 

gelire göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak için tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) yapılmıĢ, istatistiksel olarak gelir gruplarının aritmetik ortalamalarının farkı 

anlamlı bulunmuĢtur (F=4,492; p<0.01). Belirlenen bu farklılığın kaynaklandığı grupları 

saptamak için tamamlayıcı post-hoc analizin yöntemlerine baĢ vurulmuĢtur.  

 

Kullanılacak olan  post-hoc çoklu karĢılaĢtırma yöntemine karar verebilmek için 

Levene‟s testi ile grup dağılımı değiĢimlerinin homojen olup olmadığına bakılmıĢ, 

değiĢimlerin homojen olmadığına karar verilmiĢtir. (LF=0,800,p>0.05). Varyansların 

homojen olmaması halinde genellikle kullanılan Games-Howell çoklu karĢılaĢtırma 

  N    Ss.   K.T Sd. K.O F p 

KoĢulsuz 

Kendini  

Kabul 

Ölçeği 

DüĢük 25 3,5375 0,65569 Gruplar 

Arası 

4,525 2 2,263 4,992 0,007 

Orta 246 3,9834 0,65962 Gruplar 

Ġçi 

142,324 314 0,453   

Yüksek 46 3,9611 0,75139 Toplam 146,850 316       

Toplam 317 3,9450 0,68170 

      KoĢulsuz 

Kabul 

DüĢük 25 4,4686 0,72436 Gruplar 

Arası 

0,493 2 0,247 0,428 0,652 

Orta 246 4,5598 0,73859 Gruplar 

Ġçi 

180,698 314 0,575   

Yüksek 46 4,6393 0,87502 Toplam 181,191 316       

Toplam 317 4,5642 0,75722 

      KoĢullu 

Kabul 

DüĢük 25 2,9900 1,05993 Gruplar 

Arası 

9,690 2 4,845 5,031 0,007 

Orta 246 3,6433 0,95975 Gruplar 

Ġçi 

302,424 314 0,963   

Yüksek 46 3,5708 1,05185 Toplam 312,115 316       

Toplam 317 3,5812 0,99383 
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yöntemi tercih edilmiĢtir. Games-Howell yönteminin seçilmesinin baĢlıca nedeni testin 

alpha tipi hataya yönelik duyarlılığıdır.  

 

Ortaya çıkarılan  çoklu kıyaslama analizi sonuçları aĢağıda görülmektedir; 

 

KoĢulsuz kabul puanlarının gelire göre değiĢim gösterdiği alt grupları saptamak için tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıĢ, ardından post-hoc Games-Howell testi ile, 

istatistiksel olarak düĢük gelirli grup  ile orta gelirli grup arasında, orta gelirli  grup 

lehine (p<.05)  farkın anlamlı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu da, orta gelirli  olan 

gruba ait öğrencilerin düĢük gelirli  olan gruba ait öğrencilere göre kendilerini koĢulsuz 

kabullerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.  

 

KoĢulsuz kabul puanlarının gelire göre değiĢim gösterdiği alt grupları saptamak için tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıĢ, ardından post-hoc Games-Howell testi ile 

istatistiksel olarak düĢük gelirli grup  ile yüksek gelirli grup arasında yüksek gelirli  grup 

lehine  (p<.05) farkın anlamlı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu da, yüksek gelirli  olan 

gruba ait öğrencilerin düĢük gelirli  olan gruba ait öğrencilere göre kendilerini koĢulsuz 

kabullerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.  

 

Tabloda görülebileceği üzere, koĢulsuz kabul alt boyutunun aritmetik ortalamalarının  

gelire göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak için tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) yapılmıĢ, istatistiksel olarak gelir gruplarının aritmetik ortalamalarının farkı 

anlamlı bulunmamıĢtır (F=0.428;p>0.05). 

 

Tabloda görülebileceği üzere, koĢullu kabul alt boyutunun aritmetik ortalamalarının 

gelire göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak için  tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) yapılmıĢ, istatistiksel olarak gelir gruplarının aritmetik ortalamalarının 

farkı anlamlı bulunmuĢtur (F=5,031; p<0.01). Belirlenen bu farklılığın kaynaklandığı 

grupları saptamak için tamamlayıcı post-hoc analizin yöntemlerine baĢ vurulmuĢtur. 
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Kullanılacak olan  post-hoc çoklu karĢılaĢtırma yöntemine karar verebilmek için 

Levene‟s testi ile grup dağılımı değiĢimlerinin homojen olup olmadığına bakılmıĢ, 

değiĢimlerin homojen olmadığına karar verilmiĢtir. (LF=0,502,p>0.05). Varyansların 

homojen olmaması halinde genellikle kullanılan Games-Howell çoklu karĢılaĢtırma 

yöntemi tercih edilmiĢtir. Games-Howell yönteminin seçilmesinin baĢlıca nedeni testin 

alpha tipi hataya yönelik duyarlılığıdır.  

 

Ortaya çıkarılan  çoklu kıyaslama analizi sonuçları aĢağıda görülmektedir; 

 

KoĢullu kabul puanlarının gelire göre değiĢim gösterdiği alt grupları saptamak için tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıĢ, ardından post-hoc Games-Howell testi ile 

istatistiksel olarak düĢük gelirli grup  ile orta gelirli grup arasında orta gelirli  grup 

lehine (p<.05) farkın anlamlı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu durum, orta gelirli  olan 

öğrenci grubunun düĢük gelirli  olan öğrenci grubuna göre kendilerini koĢullu 

kabullerinin daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır.  

 

KoĢulsuz kabul puanlarının gelire göre değiĢim gösterdiği alt grupları saptamak için tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıĢ, ardından post-hoc Games-Howell testi ile 

istatistiksel olarak düĢük gelirli grup  ile yüksek gelirli grup arasında yüksek gelirli  grup 

lehine  (p<.05) farkın anlamlı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu durum, yüksek gelirli  

olan öğrenci grubunun düĢük gelirli  olan öğrenci grubuna göre kendilerini koĢullu 

kabullerinin daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Tablo 3.9 Algılanan Stres Ölçeği ve Alt Boyutlarının Puanlarının Örneklem 

Grubunun KardeĢ Sıralamasına Göre Anlamlı Olarak FarklılaĢtığını Saptamak 

Ġçin GerçekleĢtirilen Non-Parametrik Kruskal Wallis-H Testi Bulguları 

 

Tablodan görülebileceği üzere algılanan stres ölçeği sıralamalar ortalamalarının kardeĢ 

sıralamasına göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak için  Kruskal Wallis-H 

testi uygulanmıĢ, istatistiksel olarak kardeĢ sıralaması gruplarının sıralamalar 

ortalamalarının farkının anlamlı olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (x2=2,257; sd=2; p>05). 

 

Tablodan görülebileceği üzere yetersiz öz-yetersizlik algısı alt boyutunun sıralamalar 

ortalamalarının kardeĢ sıralamasına  göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak 

için  Kruskal Wallis-H yapılmıĢ, istatistiksel olarak kardeĢ sıralaması gruplarının 

sıralamalar ortalamalarının farkının anlamlı olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. (x2=0,435; 

sd=2; p>05). 

 

Tablodan görülebileceği üzere, stres/rahatsızlık algısı alt boyutunun  sıralamalar 

ortalamalarının kardeĢ sıralamasına göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak 

için Kruskal Wallis-H yapılmıĢ, istatistiksel olarak kardeĢ sıralaması gruplarının 

sıralamalar ortalamalarının farkının anlamlı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. (x2=6.647; 

sd=2; p<05). Bunun ardından Kruskal Wallis-H sonrasında ortaya çıkan farklılığın 

 

N S.O X
2 

Sd. p 

Algılanan Stres Ölçeği Ġlk çocuk 154 157,65 2,257 2 0,323 

Ortanca 76 174,11 

   Son çocuk 90 153,88 

   Toplam 320   

Yetersiz Özyeterlilik Algısı Ġlk çocuk 154 157,11 0,435 2 0,804 

Ortanca 76 162,24 

   Son çocuk 90 164,84 

   Toplam 320  

   Stres/Rahatsızlık Algısı Ġlk çocuk 154 158,70 6,647 2 0,036 

Ortanca 76 182,10 

   Son çocuk 90 145,34 

   Toplam 320 
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kaynaklandığı grupları saptamak için tamamlayıcı karĢılaĢtırma yöntemleri ele 

alınmıĢtır. Bu amaca hizmet eden özel bir test yöntemi olmadığı için ikili kıyaslamalarda 

kullanılan Mann Whitney-U tekniğine baĢvurulmuĢtur. Bu teknik uygulandığında, 

ortanca kardeĢ olan  grupla son çocuk olan grup arasında ortanca kardeĢ olan grup lehine 

farklılığın oluĢtuğu görülmüĢtür. (U=2638,00; z=-2.540,p<0.05). 

 

Tablo 3.10 Algılanan Stres  Ölçeği ve Alt Boyutlarının Puanlarının Örneklem 

Grubunun Gelire Göre Anlamlı Olarak FarklılaĢtığını Saptamak Ġçin 

GerçekleĢtirilen Non-Parametrik Kruskal Wallis-H Testi Bulguları 

 

Tablodan görülebileceği üzere, algılanan stres ölçeğinin  sıralamalar ortalamalarının 

gelire göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak için, Kruskal Wallis-H 

yapılmıĢ, sonrasında istatistiksel olarak gelir gruplarının sıralamalar ortalamalarının 

farkının anlamlı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. (x2=7,820; sd=2; p<05). Bunun ardından 

Kruskal Wallis-H sonrasında ortaya çıkan farklılığın kaynaklandığı grupları saptamak 

için tamamlayıcı karĢılaĢtırma yöntemleri ele alınmıĢtır. Bu amaca hizmet eden özel bir 

test yöntemi olmadığı için ikili kıyaslamalarda kullanılan Mann Whitney-U tekniğine 

baĢvurulmuĢtur. Bu teknik uygulandığında, düĢük geliri olan  grupla yüksek geliri olan 

grup arasında düĢük geliri olan grup lehine farklılığın oluĢtuğu görülmüĢtür (U=362,00; 

z=-2.568,p<0.05). 

 

N S.O X
2 

Sd. p 

Algılanan Stres  Ölçeği DüĢük 25 189,20 7,820 2 0,020 

Orta 246 161,52 

   Yüksek 46 129,09 

   Toplam 317   

Yetersiz Özyeterlilik Algısı DüĢük 25 177,32 2,489 2 0,288 

Orta 246 160,16 

   Yüksek 46 142,84 

   Toplam 317  

   Stres/Rahatsızlık Algısı DüĢük 25 188,64 7,956 2 0,019 

Orta 246 161,69 

   Yüksek 46 128,50 

   Toplam 317  
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Tablodan anlaĢılacağı gibi yetersiz öz-yetersizlik algısı alt boyutunun sıralamalar 

ortalamalarının gelir değiĢkenine göre anlamlı anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini 

saptamak için Kruskal Wallis-H yapılmıĢ, sonrasında istatistiksel olarak gelir gruplarının 

sıralamalar ortalamalarının farkının anlamlı olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (x2=2,489; 

sd=2; p>05). 

 

Tablodan anlaĢılacağı gibi, stres/rahatsızlık algısı alt boyutunun sıralamalar 

ortalamalarının gelire göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak için, Kruskal 

Wallis-H yapılmıĢ, sonrasında istatistiksel olarak gelir gruplarının sıralamalar 

ortalamalarının farkının anlamlı olduğu ortaya çıkmıĢtır (x2=7,956; sd=2; p<05). Bunun 

ardından Kruskal Wallis-H sonrasında ortaya çıkan farklılığın kaynaklandığı grupları 

saptamak için tamamlayıcı karĢılaĢtırma yöntemleri ele alınmıĢtır. Bu amaca hizmet 

eden özel bir test yöntemi olmadığı için ikili kıyaslamalarda kullanılan Mann Whitney-U 

tekniğine baĢvurulmuĢtur. Bu teknik uygulandığında, düĢük geliri olan  grupla yüksek 

geliri olan grup arasında düĢük geliri olan grup lehine farklılığın oluĢtuğu görülmüĢtür 

(U=364,00; z=-2.547,p<0.05). 
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Tablo 3.11 Ebeveyn Kabul/Red Ölçeği Anne Boyutu ve Alt Ölçeklerinin Örneklem 

Grubunun KardeĢ Sıralaması DeğiĢkenine Göre Anlamlı Olarak FarklılaĢtığını 

Saptamak Ġçin GerçekleĢtirilen Non-Parametrik Kruskal Wallis-H Testi Bulguları 

 

Tablodan görüleceği üzere, ebeveyn kabul red ölçeği anne boyutu sıralamalar 

ortalamalarının kardeĢ sıralaması değiĢkenine göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini 

saptamak için  Kruskal Wallis-H yapılmıĢ, sonrasında istatistiksel olarak kaçıncı kardeĢ 

gruplarının sıralamalar ortalamalarının farkının anlamlı olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır 

(x2=5,365; sd=2; p>05). 

 

Tablodan görüleceği üzere, sıcaklık/Ģefkat alt boyutunun sıralamalar ortalamalarının 

kardeĢ sıralaması değiĢkenine göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak için  

 

N S.O X
2 

Sd. p 

Ebeveyn Kabul Red Ölçeği Ġlk çocuk 154 155,92 5,365 2 0,068 

Ortanca 76 181,55 

   Son çocuk 90 150,56 

   Toplam 320  

   Sıcaklık/ġefkat Ġlk çocuk 154 153,94 5,559 2 0,062 

Ortanca 76 182,18  

Son çocuk 90 153,41  

Toplam 320  

   DüĢmanlık/Saldırganlık Ġlk çocuk 154 161,28 6,722 2 0,035 

Ortanca 76 179,65 

   Son çocuk 90 143,00 

   Toplam 320  

   Kayıtsızlık/Ġhmal Ġlk çocuk 154 154,40 2,322 2 0,313 

Ortanca 76 173,39 

   Son çocuk 90 160,06 

   Toplam 320  

   AyrıĢmamıĢ Red Ġlk çocuk 154 163,87 3,808 2 0,149 

Ortanca 76 169,78 

   Son çocuk 90 146,91 

   Toplam 320 
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Kruskal Wallis-H yapılmıĢ, sonrasında istatistiksel olarak kaçıncı kardeĢ gruplarının 

sıralamalar ortalamalarının farkının anlamlı olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (x2=5,559; 

sd=2; p>05). 

 

Tablodan görüleceği üzere, düĢmanlık/saldırganlık alt boyutunun  sıralamalar 

ortalamalarının kardeĢ sıralaması değiĢkenine göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini 

saptamak için  Kruskal Wallis-H yapılmıĢ, sonrasında istatistiksel olarak kaçıncı kardeĢ 

gruplarının sıralamalar ortalamalarının farkının anlamlı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır 

(x2=6.722; sd=2; p<05). ). Bunun ardından Kruskal Wallis-H sonrasında ortaya çıkan 

farklılığın kaynaklandığı grupları saptamak için tamamlayıcı karĢılaĢtırma yöntemleri 

ele alınmıĢtır. Bu amaca hizmet eden özel bir test yöntemi olmadığı için ikili 

kıyaslamalarda kullanılan Mann Whitney-U tekniğine baĢvurulmuĢtur. Bu teknik 

uygulandığında, ortanca kardeĢ olan  grupla son çocuk olan grup arasında ortanca kardeĢ 

olan grup lehine farklılığın oluĢtuğu görülmüĢtür (U=2629,00; z=-2.614,p<0.01). 

 

Tablodan anlaĢılacağı gibi kayıtsızlık/ihmal alt boyutunun sıralamalar ortalamalarının 

kardeĢ sıralaması değiĢkenine göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak için 

Kruskal Wallis-H uygulanmıĢ, sonrasında istatistiksel olarak kaçıncı kardeĢ gruplarının 

sıralamalar ortalamalarının farkının anlamlı olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (x2=2,322; 

sd=2; p>05). 

 

Tablodan anlaĢılacağı gibi ayrıĢmamıĢ red alt boyutunun sıralamalar ortalamalarının 

kardeĢ sıralaması değiĢkenine göre anlamlı olarak değiĢip değiĢmediğini saptamak için 

Kruskal Wallis-H uygulanmıĢ, sonrasında istatistiksel olarak kaçıncı kardeĢ gruplarının 

sıralamalar ortalamalarının farkının  anlamlı olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (x2=3,808; 

sd=2; p>05). 
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3.2 KoĢulsuz Kendini Kabul ve Algılanan Stres Arasındaki ĠliĢki 

 

Tablo 3.12 KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği ve Alt Ölçekleri Puanlarıyla Algılanan 

Stres Ölçeği ve Alt Ölçekleri Puanlarının ĠliĢkisini Saptamak Ġçin GerçekleĢtirilen 

Spearman Sıra Farkları Korelasyon Analizi Bulguları 

  

KoĢulsuz Kendini Kabul 

Ölçeği KoĢulsuz Kabul KoĢullu Kabul 

Algılanan Stres Ölçeği  r -,271
**

 -,192
**

 ,205
**

 

 p 0,000 0,001 0,000 

N 320 320 320 

Yetersiz Özyeterlilik Algısı  r -,181
**

 -,221
**

 -0,099 

 p 0,001 0,000 0,077 

N 320 320 320 

Stres/Rahatsızlık Algısı  r -,256
**

 -,147
**

 ,211
**

 

 p 0,000 0,008 0,000 

N 320 320 320 

**p<.01,*p<.05  

 

Tabloda görüldüğü üzere Kendini KoĢulsuz Kabul Ölçeği ve Alt Boyutları ile Algılanan 

Stres Ölçeği ve Alt Boyutlarının iliĢkisini ölçmek için gerçekleĢtirilen Spearman 

Korelasyon analizi ile; 

 

Algılanan stres ölçeği puanı ile koĢulsuz kendini kabul ölçeği puanı arasında anlamlı bir 

iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki negatif yöndedir (r= -271, p<.01). Algılanan stres  arttıkça, 

kendini koĢulsuz kabul azalmaktadır. 

 

Algılanan stres ölçeği toplam puanı ile koĢulsuz kabul alt ölçeği puanı arasında anlamlı 

bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki negatif yöndedir (r= -192, p<.01). Algılanan stres  

arttıkça, koĢulsuz kabul azalmaktadır. 

 

Algılanan stres ölçeği puanı ile koĢullu kabul alt ölçeği puanı arasında anlamlı bir iliĢki 

saptanmıĢtır. Bu iliĢki pozitif yöndedir (r= .205 p<.01). Algılanan stres arttıkça, koĢullu 

kabul artmaktadır. 
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Yetersiz öz-yeterlilik algısı alt ölçeği toplam puanı ile kendini koĢulsuz kabul ölçeği 

puanı arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki negatif yöndedir (r= -181, p<.01). 

Yetersiz öz-yeterlilik algısı arttıkça,  kendini koĢulsuz kabul azalmaktadır. 

 

Yetersiz öz-yeterlilik algısı alt ölçeği  toplam puanı ile koĢulsuz kabul alt ölçeği puanı 

arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki negatif yöndedir (r= -.221 p<.01). 

Yetersiz öz-yeterlilik algısı arttıkça, koĢulsuz kabul azalmaktadır. 

 

Stres/rahatsızlık algısı alt ölçeği toplam puanı ile kendini koĢulsuz kabul ölçeği puanı 

arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki negatif yöndedir (r= 271, p<.01). 

Stres/rahatsızlık algısı arttıkça, kendini koĢulsuz kabul azalmaktadır. 

 

Stres/rahatsızlık algısı  alt ölçeği toplam puanı ile koĢulsuz kabul alt ölçeği puanı 

arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki negatif yöndedir (r= -192, p<.01). 

Stres/rahatsızlık algısı arttıkça, koĢulsuz kabul azalmaktadır. 

 

Stres/rahatsızlık algısı alt ölçeği toplam puanı ile koĢullu kabul alt ölçeği puanı arasında 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki pozitif yöndedir (r= .205 p<.01). 

Stres/rahatsızlık algısı arttıkça, koĢullu kabul artmaktadır. 
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3.3 KoĢulsuz Kendini Kabul ve Ebeveyn Kabul/Reddi Anne Boyutu  ĠliĢkisi 

 

Tablo 3.13 KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği ve Alt Ölçekleri Puanlarıyla Ebeveyn 

Kabul/Red Ölçeği Anne Boyutu ve Alt Ölçekleri Puanlarının ĠliĢkisini Saptamak 

Ġçin GerçekleĢtirilen Spearman Sıra Farkları Korelasyon Analizi Bulguları 

  KoĢulsuzKendiniKabulOrt1 KoĢulsuzKabul1 KoĢulluKabul1 

Ebeveyn Kabul Red 

Ölçeği-Anne 

r -,190
**

 -,160
**

 ,145
**

 

p 0,001 0,004 0,010 

N 320 320 320 

Sıcaklık ġefkat r ,155
**

 ,155
**

 -0,109 

p 0,005 0,005 0,050 

N 320 320 320 

DüĢmanlık Saldırganlık r -,142
*
 -0,106 -0,108 

p 0,011 0,059 0,053 

N 320 320 320 

Kayıtsızlık Ġhmal r -,162
**

 -,156
**

 ,112
*
 

p 0,004 0,005 0,046 

N 320 320 320 

AyrıĢmamıĢ Red r -,177
**

 -,120
*
 ,147

**
 

p 0,002 0,032 0,009 

N 320 320 320 

**p<.01,*p<.05  

 

Tabloda görüldüğü üzere Kendini KoĢulsuz Kabul Ölçeği ve Alt Boyutları ile Ebeveyn 

Kabul Red Ölçeği Anne Boyutu arasındaki iliĢkiyi saptamak için gerçekleĢtirilen 

Spearman Korelasyon analizi ile; 

 

Ebeveyn kabul red ölçeği toplam puanı ile kendini koĢulsuz kabul ölçeği puanı arasında 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki negatif yöndedir (r= -190, p<.01). Ebeveyn red 

puanları  arttıkça, kendini koĢulsuz kabul ölçeği puanları azalmaktadır. 

 

Ebeveyn kabul red ölçeği toplam puanı ile koĢulsuz kabul alt ölçeği puanı arasında 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki negatif yöndedir (r= -160, p<.01). Ebeveyn red 

puanları  arttıkça, koĢulsuz kabul azalmaktadır. 
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Ebeveyn kabul red ölçeği toplam puanı ile koĢullu kabul alt ölçeği puanı arasında 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki pozitif yöndedir (r= 145, p<.01). Ebeveyn red 

puanları arttıkça, koĢullu kabul artmaktadır. 

 

Sıcaklık/Ģefkat alt ölçeği toplam puanı ile kendini koĢulsuz kabul ölçeği puanı arasında 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki pozitif yöndedir (r= .155, p<.01). Sıcaklık/Ģefkat  

arttıkça, kendini koĢulsuz kabul ölçeği puanları artmaktadır. 

 

Sıcaklık/Ģefkat alt ölçeği toplam puanı ile koĢulsuz kabul alt ölçeği puanı arasında 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki pozitif yöndedir (r= .155, p<.01). Sıcaklık/Ģefkat 

arttıkça, koĢulsuz kabul artmaktadır. 

 

DüĢmanlık/saldırganlık alt ölçeği toplam puanı ile kendini koĢulsuz kabul ölçeği puanı 

arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki negatif yöndedir (r= -.142, p<.01). 

DüĢmanlık/saldırganlık arttıkça, kendini koĢulsuz kabul ölçeği puanları azalmaktadır. 

 

Kayıtsızlık/ihmal alt ölçeği toplam puanı ile kendini koĢulsuz kabul ölçeği puanı 

arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki negatif yöndedir (r= -162, p<.01). 

Kayıtsızlık/ihmal arttıkça, kendini koĢulsuz kabul ölçeği puanları azalmaktadır. 

 

Kayıtsızlık/ihmal alt ölçeği toplam puanı ile koĢulsuz kabul alt ölçeği puanı arasında 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki negatif yöndedir (r= -156, p<.01). 

Kayıtsızlık/ihmal arttıkça, koĢulsuz kabul azalmaktadır. 

 

Kayıtsızlık/ihmal alt ölçeği toplam puanı ile koĢullu kabul alt ölçeği puanı arasında 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki pozitif yöndedir (r= 112, p<.05). 

Kayıtsızlık/ihmal arttıkça, koĢullu kabul artmaktadır. 

 

AyrıĢmamıĢ red alt ölçeği toplam puanı ile kendini koĢulsuz kabul ölçeği puanı arasında 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki negatif yöndedir (r= -177, p<.01). AyrıĢmamıĢ 

red arttıkça, kendini koĢulsuz kabul ölçeği puanları azalmaktadır. 
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AyrıĢmamıĢ red alt ölçeği toplam puanı ile koĢulsuz kabul alt ölçeği puanı arasında 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki negatif yöndedir (r= -120, p<.05). AyrıĢmamıĢ 

red arttıkça, koĢulsuz kabul azalmaktadır. 

 

AyrıĢmamıĢ red alt ölçeği toplam puanı ile koĢullu kabul alt ölçeği puanı arasında 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki pozitif yöndedir (r= 147, p<.01). AyrıĢmamıĢ red 

arttıkça, koĢullu kabul artmaktadır. 

 

3.4 Ebeveyn Kabul/Red Ölçeği Anne Boyutu ile Algılanan Stres Arasındaki ĠliĢki 

 

Tablo 3.14 Ebeveyn Kabul/Red Ölçeği Anne Boyutu ve Alt Ölçekleri Puanlarıyla 

Algılanan Stres Ölçeği ve Alt Ölçekleri Puanlarının ĠliĢkisini Saptamak Ġçin 

GerçekleĢtrilen Spearman Sıra Farkları Korelasyon Analizi Bulguları 

 

**p<.01,*p<.05  

 

Tabloda görüldüğü üzere Algılanan Stres Ölçeği ve Alt Ölçekleri ile Ebeveyn Kabul 

Red Ölçeği arasındaki iliĢkiyi saptamak için gerçekleĢtirilen Spearman Korelasyon 

analizi ile; 

 

  

Ebeveyn 

Kabul Red 

Ölçeği 

Sıcaklık/ 

ġefkat 

DüĢmanlık/ 

Saldırganlık 

Kayıtsızlık 

Ġhmal 

AyrıĢmamıĢ 

Red 

Algılanan 

Stres Ölçeği 

 r ,192
**

 ,-149
**

 ,195
**

 ,133
*
 ,152

**
 

 p 0,001 0,008 0,000 0,017 0,006 

N 320 320 320 320 320 

Yetersiz 

Özyeterlilik 

Algısı 

 r ,181
**

 -,173
**

 0,105 ,174
**

 0,098 

 p 0,001 0,002 0,060 0,002 0,079 

N 320 320 320 320 320 

Stres 

/Rahatsızlık 

Algısı 

 r ,172
**

 -,119
*
 ,231

**
 0,082 ,143

*
 

 p 0,002 0,034 0,000 0,141 0,010 

N 320 320 320 320 320 
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Algılanan stres ölçeği toplam puanı ile ebeveyn red  puanı arasında anlamlı bir iliĢki 

saptanmıĢtır. Bu iliĢki pozitif yöndedir (r= 192, p<.01). Algılanan stres  arttıkça, 

ebeveyn red puanları artmaktadır. 

 

Algılanan stres ölçeği toplam puanı ile sıcaklık/Ģefkat alt ölçeği puanı arasında anlamlı 

bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki negatif yöndedir (r= -149, p<.01). Algılanan stres  

arttıkça, sıcaklık/Ģefkat azalmaktadır. 

 

Algılanan stres ölçeği toplam puanı ile düĢmanlık/saldırganlık alt ölçeği puanı arasında 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki pozitif yöndedir (r= 195, p<.01). Algılanan stres  

arttıkça, düĢmanlık/saldırganlık artmaktadır. 

Algılanan stres ölçeği toplam puanı ile kayıtsızlık/ihmal alt ölçeği puanı arasında 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki pozitif yöndedir (r= 133, p<.05). Algılanan stres  

arttıkça, kayıtsızlık/ihmal artmaktadır. 

 

Algılanan stres ölçeği toplam puanı ile ayrıĢmamıĢ red alt ölçeği puanı arasında anlamlı 

bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki pozitif yöndedir (r= 152, p<.01). Algılanan stres  

arttıkça, ayrıĢmamıĢ red artmaktadır. 

 

Yetersiz öz-yeterlilik algısı alt ölçeği  toplam puanı ile ebeveyn kabul red ölçeği puanı 

arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki pozitif yöndedir (r= 181, p<.01). 

Yetersiz öz-yeterlilik algısı arttıkça, ebeveyn kabul red ölçeği artmaktadır. 

 

Yetersiz öz-yeterlilik algısı alt ölçeği  toplam puanı ile sıcaklık/Ģefkat alt ölçeği puanı 

arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki negatif yöndedir (r= -173, p<.01). 

Yetersiz öz-yeterlilik algısı arttıkça, sıcaklık/Ģefkat azalmaktadır. 

 

Yetersiz öz-yeterlilik algısı alt ölçeği  toplam puanı ile kayıtsızlık/ihmal alt ölçeği puanı 

arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki pozitif yöndedir (r= 174, p<.05). 

Yetersiz öz-yeterlilik algısı arttıkça, kayıtsızlık/ihmal artmaktadır. 
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Stres/rahatsızlık algısı alt ölçeği toplam puanı ile ebeveyn kabul red ölçeği puanı 

arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki pozitif yöndedir (r= 172, p<.01). 

Stres/rahatsızlık algısı arttıkça, ebeveyn kabul red ölçeği artmaktadır. 

 

Stres/rahatsızlık algısı alt ölçeği toplam puanı ile sıcaklık/Ģefkat alt ölçeği puanı arasında 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki negatif yöndedir (r= -119, p<.05). 

Stres/rahatsızlık algısı arttıkça, sıcaklık/Ģefkat azalmaktadır. 

 

Stres/rahatsızlık algısı alt ölçeği toplam puanı ile düĢmanlık/saldırganlık alt ölçeği puanı 

arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki pozitif yöndedir (r= 231, p<.01). 

Stres/rahatsızlık algısı arttıkça, düĢmanlık/saldırganlık artmaktadır. 

 

Stres/rahatsızlık algısı alt ölçeği toplam puanı ile ayrıĢmamıĢ red alt ölçeği puanı 

arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Bu iliĢki pozitif yöndedir (r= 143, p<.01). 

Stres/rahatsızlık algısı arttıkça, ayrıĢmamıĢ red artmaktadır. 
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 C yolu 

 

 

 

 

ġekil 2 KoĢulsuz Kendini Kabul ve Algılanan Stres ĠliĢkisi 

 

 

  

A Yolu B Yolu 

 

 

                                              C Yolu 

 

 

ġekil 3 KoĢulsuz Kendini Kabul ile Algılanan Stres iliĢkisinde Ebeveyn 

Kabul/Reddin aracılık etkisi. 

 

 

 

 

Kendini 

Kabul(Bağımsız 

Değişken) 

Ebeveyn 

Kabul/Reddi(Aracı 

Değişken) 

Algılanan Stres 

(Bağımlı Değişken) 

Kendini 

Kabul(Bağımsız 

Değişken) 
 

Algılanan Stres 

(Bağımlı Değişken) 
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3.5 Baron ve Kenny Adımları ile Regresyonda Aracı DeğiĢken Analizi 

 

ġekil 2‟de koĢulsuz kendini kabul ile algılanan stres iliĢkisi ve ġekil 3‟de koĢulsuz 

kendini kabul ile algılanan stres iliĢkisinde anne kabul reddin aracılık etkisine iliĢkin 

modeller verilmiĢtir. 

 

Adım 1: X→Y (c yolu) KoĢulsuz Kendini Kabul →Algılanan Stres Tablo 3.15‟de 

kendini kabulun algılanan stres üzerindeki etkisine iliĢkin regresyon analizi bulguları 

verilmiĢtir. Regresyon analizi sonucunda elde edilen regresyon modelinin anlamlı 

olduğu R² = .078, F= 26,980, p <.01; algılanan stres bağımlı değiĢkenindeki varyansın 

%8‟sinin kendini kabul ile açıklandığı bulunmuĢtur (R=.280; R²=.078). KoĢulsuz 

kendini kabul bağımsız değiĢkenin algılanan stres bağımlı değiĢkenini anlamlı Ģekilde 

yordadığı bulunmuĢtur (t=-5.194; p <.01). 

 

Tablo 3.15 KoĢulsuz Kendini Kabulün Algılanan Stres üzerindeki etkisine iliĢkin 

regresyon analizi bulguları 

  B 

Standart 

Hata Beta t 

1 (Sabit) 3,922 0,159   24,635 

KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği -0,207 0,040 -0,280 -5,194 

* p < .01 

 

Adım 2: X → M (a yolu) KoĢulsuz kendini kabul →Ebeveyn kabul red Tablo 3.16‟da 

kendini kabulün ebeveyn kabul red üzerindeki etkisine iliĢkin regresyon analizi bulguları 

verilmiĢtir. Regresyon analizi sonucunda elde edilen regresyon modelinin anlamlı 

olduğu R²=.030, F=9,965, p <.01; ebeveyn  red bağımlı (aracı) değiĢkenindeki varyansın 

%3‟ünün kendini kabul ile açıklandığı bulunmuĢtur (R=.174; R²=.030). Kendini kabul 

bağımsız değiĢkeninin ebeveyn kabul red bağımlı (aracı) değiĢkenini anlamlı Ģekilde 

yordadığı bulunmuĢtur (t=-3.157; p <.01). 
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Tablo 3.16 KoĢulsuz Kendini Kabulün Ebeveyn Kabul/Reddi üzerindeki etkisine 

iliĢkin regresyon analizi bulguları 

  B Standart Hata Beta t 

1 (Sabit) 1,918 0,148   12,949 

KoĢulsuz Kendini 

Kabul Ölçeği 

-0,117 0,037 -0,174 -3,157 

* p < .01 

Adım 3 ve 4: XM → Y (b yolu ve c yolu) KoĢulsuz kendini kabul ve ebeveyn kabul red 

→algılanan stres Tablo 3.17‟de koĢulsuz kendini kabul ve ebeveyn kabul reddin 

algılanan stres üzerindeki etkisine iliĢkin regresyon analizi bulguları verilmiĢtir. 

Regresyon analizi sonucunda elde edilen regresyon modelinin anlamlı olduğu R² =.089, 

F= 15.560, p <.01; algılanan stres bağımlı değiĢkenindeki varyansın %9‟unun  kendini 

kabul ve ebeveyn kabul red ile açıklandığı bulunmuĢtur (R=.299; R²=.089). Kendini 

kabul değiĢkenin (t=-4,974.81; p <.01) ve ebeveyn kabul red değiĢkeninin (t=1.973; p 

<.05) algılanan stres bağımlı değiĢkenini anlamlı Ģekilde yordadıkları bulunmuĢtur. 

Tablo 3.17 Ebeveyn Kabul/Reddi regresyon analizine eklendiğinde KoĢulsuz 

Kendini Kabulün Algılanan Stres üzerindeki etkisine iliĢkin regresyon analizi 

bulguları 

 

  B 

Standart 

Hata β t 

 

p 

Bağımsız 

DeğiĢkenin 

Aracı  

Rolden Önce 

Etkisi 

(Sabit) 3,922 0,159  24,635 ,000 

Kendini KoĢulsuz Kabul 

Ölçeği 

-0,207 0,040 -0,280 -5,194 ,000 

Bağımsız 

DeğiĢkenin 

Aracı  

Rolden 

Sonra Etkisi 

      

Kendini KoĢulsuz Kabul 

Ölçeği 

-0,193 0,040 -0,261 -4,794 ,000 

Ebeveyn Kabul Red Ölçeği 0,118 0,060 0,107 1,973 ,049 

 

* p < .01 , ** p < .05 
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Üçüncü adımda anne kabul red belirleyici değiĢkeni analize sokulduğunda kendini kabul 

belirleyici değiĢkeninin β katsayısında artma olduğu (β =.-0.280 < β =-0.261) için 

aracılık tespit edilmemiĢtir. 
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BÖLÜM 4 

 

4. TARTIġMA VE SONUÇ 

 

Bu çalıĢmada, bir grup üniversite öğrencisinde koĢulsuz kendini kabul ve algılanan stres 

arasındaki iliĢki ve bu iliĢkide anne kabul/reddinin aracı rol üstlenip üstlenmediği 

incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın baĢlangıç noktasını koĢulsuz kendini kabulün, algılanan 

stresle iliĢkili olup olmayacağı konusundaki merak oluĢturmuĢtur. Bu bölümde 

araĢtırmadan elde edilen bulgular, ilgili literatürle bağlantılı olarak tartıĢılacaktır. 

 

AraĢtırmanın ilk aĢamasında bağımlı (algılanan stres), bağımsız (koĢulsuz kendini 

kabul) ve aracı değiĢkenin (anne kabul/reddi) katılımcıların demografik ve aile 

özelliklerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı test edilmiĢtir. 

 

AraĢtırmanın ikinci aĢamasında ise araĢtırmadaki temel değiĢkenler arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. 

 

4.1 Demografik ve Aile Özelliklerinin Etkisi  

 

 

AraĢtırmada çeĢitli demografik değiĢkenlerle koĢulsuz kendini kabul arasındaki fark 

incelenmiĢtir. Demografik değiĢkenlerden cinsiyet ile koĢulsuz kendini kabul arasında 

kadınlar lehine anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. Literatürde bazı çalıĢmalarda, 

(Mangır, Kandemir, 1993; BaĢer, 2006) cinsiyetin kendini kabule etkisi olmadığı sonucu 

ortaya konmuĢsa da, Güneysu‟nun (1986) doktora tezinde, düĢük kendini kabul 

düzeyindeki kadın öğrencilerin oranının erkek öğrencilerin oranından daha az olduğu, 

Ceyhan ve Ceyhan‟ın (2011) yaptığı boylamsal araĢtırmada üniversite yaĢamında, yıllar 
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içinde kadınların kendini kabul düzeyinde erkeklerin kendini kabul düzeyine göre 

anlamlı bir artıĢ olduğu saptanmıĢtır. Gökçakan‟ın (1992) Karadeniz Teknik Üniversitesi 

öğrencileriyle yaptığı araĢtırmada, kız öğrencilerin kendini kabul düzeyi, erkek 

öğrencilerden yüksek çıkmıĢtır. Gücüyeter‟in (2003)  lise öğrencileri ile yaptığı 

çalıĢmada kız öğrencilerin kendini kabul düzeyi, erkek öğrencilerden yüksek çıkmıĢtır. 

Kuyumcu ve Rohner‟in (2018) yaptığı araĢtırmada, kadınlarda kendini kabul erkeklere 

oranla daha yüksek çıkmıĢtır. Bu çalıĢmanın bulguları, bu beĢ araĢtırmayı 

desteklemektedir. Üniversite öğrencilerinde kızlarda kendini kabulün erkeklere oranla 

yüksek çıkması, kızların üniversitede kendilerini ifade edebilecekleri, sosyal iliĢkilerini 

geliĢtirebilecekleri bir ortamı aile çevrelerinin dıĢında belki de ilk kez bulabilmeleriyle 

iliĢkili olabilir. Üniversite düzeyine gelen kız öğrencilerin aileleri tarafından baĢarılı 

bulunmaları da kendini kabulü arttıran bir unsur olabilir. Toplumda ailelerin erkek 

çocuklardan özellikle meslek seçimi ve hayatta baĢarılı olma konularında beklentilerinin 

fazla olması nedeniyle onların bu baĢarılarının aileleri tarafından doğal karĢılanması 

yine cinsiyetler arasındaki farklılığı açıklayabilir.  

 

AraĢtırmada demografik değiĢkenlerden kardeĢ sayısı değiĢkeni ile koĢulsuz kendini 

kabul ölçeğinin genelinde ve koĢullu kendini kabul alt boyutunda anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. Literatürde bazı araĢtırmalarda da aynı sonuçla karĢılaĢılmaktadır. 

(Mangır, Kandemir, 1993; Kandemir, 1991; Gücüyeter, 2003) Ancak kardeĢ sayısı 

değiĢkeni ile koĢulsuz kendini kabul alt boyutu arasında 4 ve üstü kardeĢ sayısı lehine 

anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Artan kardeĢ sayısı ile artan kendini koĢulsuz kabul 

olduğu sonucuna varılmaktadır.  YetiĢtirme yurtlarında ve düĢük sosyo ekonomik 

koĢullara sahip ailelerin yanında kalan gençlerin kendini kabul düzeyine bakan bir 

araĢtırmada, aile yanında kalan ve 4 ve üstü kardeĢ sayısına sahip olan gençlerin kendini 

kabul düzeyinin yüksek olduğu görülmüĢtür. (Güripek, 1993) Yapılan bir araĢtırmada 

kardeĢ sayısı azaldıkça kiĢinin kendini kabulünün arttığı belirtilmekte, ancak bir taraftan 

da geniĢ aileden gelenlerde kendini kabul düzeyinin arttığı ifade 

edilmektedir.(Güneysu,1986) Çocukluk ve ergenlikte kardeĢ iliĢkileri ve etkilerinin 

incelendiği bir çalıĢmada, çocuk ve ergenin geliĢimi ve psikolojik uyumu için kardeĢ 

iliĢkilerinin önemi vurgulanmıĢtır. (McHale, Kimberly, Updegraff, Whiteman, 2012) Bir 
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çalıĢmada destekleyici kardeĢ iliĢkisinin sosyal rekabeti geliĢtirdiği belirtilmiĢtir. 

(Branje, van Lieshout , van Aken , Haselager , 2004). Tek çocuk olarak büyüyen, 

büyüme sürecinde çok ilgi gören ve istediği çoğu Ģey yapılan çocukların, büyüdükleri 

zaman, çevrelerinden aynı ilgiyi görememeleri durumunda mutsuz olma olasılıkları 

vardır. Çok kardeĢle büyüyen çocuklar, psikolojik uyumu yakalayıp, sosyal rekabeti 

öğrenebilirlerse kendilerini kabule daha yakın olacaklardır.  

 

AraĢtırmada demografik değiĢkenlerden anne eğitim durumu değiĢkeni ile koĢulsuz 

kendini kabul ölçeğinin genelinde ve koĢullu kendini kabul alt boyutunda anlamlı bir 

fark bulunamamıĢtır. Literatürde bazı araĢtırmalarda da aynı sonuçla karĢılaĢılmaktadır. 

(Mangır, Kandemir, 1993; Kandemir, 1991; Gücüyeter, 2003; Karaduman, 1997) Ancak 

anne eğitim durumu değiĢkeni ile koĢulsuz kendini kabul alt boyutu arasında ilkokul 

mezunu ve lise mezunu sonuçları karĢılaĢtırırken ilkokul mezunu lehine anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur. Yetenek sınavı ile ve ÖYS ile üniversiteye giren öğrencilerin kendini 

kabullerini araĢtıran bir çalıĢmada, annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin kendini 

kabul düzeyi, annesi okur yazar olan, ilkokul, ortaokul veya lise mezunu olan 

öğrencilerin kendini kabul düzeyinden daha düĢük çıkmıĢtır.   (Bayhan, 1999)  YetiĢkin 

bireylerin kendini kabul düzeyleri ile yeme tutumlarının araĢtırıldığı bir çalıĢmada, 

annesi ilkokul mezunu olan bireylerin, kendi bazı olumlu ve değerli yanlarının 

bulunduğuna inanma düzeylerinin, annesi ortaokul veya lise mezunu ve üzeri olan 

bireylerin kendi bazı olumlu ve değerli yanlarının bulunduğuna inanma düzeylerine 

oranla daha yüksek   olduğu görülmektedir. (KarataĢ, 2017)  Bu durum, annenin eğitim 

düzeyi arttıkça çocuktan beklentilerinin artması ve dolayısıyla koĢulsuz kabulden 

uzaklaĢması olarak yorumlanabilir. Bu konuda Alman okul çocuklarıyla yapılan 

boylamsal bir çalıĢmada, ebeveynlerinin çocukların matematikte baĢarılı olmaları için 

olan beklentileri, çocukların baĢarılarıyla iliĢkili bulunmuĢtur. Ancak ebeveynlerin bu 

isteği  gerçekçi boyutların ötesine geçtiyse, bu durumda çocukların baĢarısının düĢtüğü 

gözlemlenmiĢtir. Ayrıca bu ebeveynlerin çocuklarında baĢarı kaygısı oluĢmuĢ, kendini 

faydalı görme azalmıĢ, kendisiyle ilgili hayal kırıklığı yaĢamaya baĢlamıĢlardır. 

(Murayama ve ark., 2016). Anne eğitim durumu arttıkça, annenin çocuğun akademik 

hayatını kontrol etmesi ve okul hayatına müdahalesinin arttığı görülmektedir. Ayrıca 
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annenin eğitim düzeyi arttıkça çocukla ilgili akademik anlamda beklentileri de 

artmaktadır. Bütün bu kontrol, müdahale ve beklentiler, çocuğun kendini kabulünü 

olumsuz olarak etkileyebilir. Ayrıca anne eğitim düzeyi yüksek olan çocukların 

kendilerinden  beklentisi de yüksek olabilir. Bu da kendi baĢarılarını takdir etmelerini ve 

kendilerini kabullerini etkileyen bir unsurdur.  

 

AraĢtırmada demografik değiĢkenlerden gelir seviyesi değiĢkeni ile koĢulsuz kendini 

kabul ölçeğinin genelinde yüksek gelir düzeyi ve düĢük gelir düzeyi sonuçları 

karĢılaĢtırılırken yüksek gelir düzeyi lehine, orta gelir düzeyi ve düĢük gelir düzeyi 

sonuçları karĢılaĢtırılırken orta gelir düzeyi lehine anlamlı bir fark bulunmuĢtur. 

Literatürde bazı araĢtırmalarda da benzer sonuçlarla karĢılaĢılmaktadır. (Kandemir, 

1991;  Karahan, 1996; Akın, Ceyhan, 2005) Ören‟in (1995) çalıĢmasında orta sosyo 

ekonomik düzeyden gelen öğrencilerin kendini kabul düzeylerinin, alt sosyo ekonomik 

düzeyden gelen öğrencilerin kendilerini kabul düzeylerinden yüksek olduğu 

anlaĢılmıĢtır. Yine orta sosyo ekonomik ve üst sosyo ekonomik düzeyden  gelen 

denekler kendini kabul düzeyleri açısından karĢılaĢtırılmıĢ, ancak anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. Bu çalıĢma da bu sonuçları desteklemektedir.  Gelir düzeyinin ebeveyn 

tutumuyla iliĢkili olduğu yapılan araĢtırmalarla kanıtlanmıĢtır (Akt.Güneysu, 1986). 

Gelir düzeyi düĢük olan ailelerde anneler daha katı bir tutumla çocuk yetiĢtirirken, gelir 

düzeyi yüksek olan ailelerde, anne tutumu daha esnek ve liberal olabilmektedir. Bu da 

çocuğun kendini kabul düzeyini etkilemektedir.   

 

AraĢtırmada demografik değiĢkenlerden kardeĢ sıralaması değiĢkeni ile algılanan stres 

ölçeğinin genelinde ve yetersiz öz-yeterlilik alt boyutunda anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır. Literatürde bazı araĢtırmalarda da aynı sonuçla karĢılaĢılmaktadır. 

(Mangır, Kandemir, 1993; Kandemir, 1991; Gücüyeter, 2003; Karaduman, 1997) Ancak 

kardeĢ sıralaması değiĢkeni ile stres/rahatsızlık algısı alt boyutu arasında ortanca kardeĢ 

ve küçük kardeĢ sonuçları karĢılaĢtırırken ortanca kardeĢ lehine anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur. Duman (2016) yaptığı çalıĢmada, öğrencilerin kaçıncı çocuk oldukları ile 

Stresle BaĢa Çıkma Teknikleri Ölçeğinin alt ölçeklerini karĢılaĢtırıldığında Ġyimser 

YaklaĢım hariç anlamlı fark bulmamıĢtır. Son çocuk olan öğrencilerin Ġyimser YaklaĢım 
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puan ortalamalarını ilk ve ortanca çocuk olanlara göre daha yüksek bulmuĢtur. 

Yazıcıoğlu (2011) stresle baĢa çıkma stratejileri ile doğum sırası arasında anlamlı bir 

fark bulmamıĢtır.  Shah ve Jadel‟in (2016) makalesinde  ortanca çocukların, ailelerinin 

%100 ilgisini hiçbir zaman alamadıkları belirtilmektedir. Ebeveyn  ilgisinden, büyük ve 

küçük çocuğun  paylarına her zaman daha fazla düĢmektedir. Büyük çocuk rekabette 

çıtayı belirler ve ortanca olan bu çıtayı her zaman yakalamaya çalıĢır. Büyük çocuğun 

karakteri baskınsa ve rekabet koĢulları kontrolsüz ise ortanca çocuk rahatsızlık 

yaĢayarak nevrotik olabilir. Bireysel ilginin olmaması nedeniyle ortanca çocuklar 

sevilmediklerini hissedebilirler. Kalkan ve Koç‟un (2002) çalıĢmasında da “Ortanca 

Çocuk Psikolojik Doğum Sırası” ile Stresle BaĢa Çıkma Stretejilerinden  “Kendine 

Güvenli YaklaĢım”, “Ġyimser YaklaĢım” ve “Sosyal Destek Arama” ile negatif ve 

anlamlı bir iliĢki gösterirken, “Çaresiz YaklaĢım” ve “Boyun Eğici YaklaĢım” ile pozitif 

yönde anlamlı bir iliĢki ortaya koymaktadır. Bu çalıĢmada stres/rahatsızlık alt boyutunda 

ortanca çocuk lehine çıkan farklılık bu makalede ve araĢtırmadaki görüĢleri 

desteklemektedir. YaĢamı kendisinden büyük kardeĢine karĢı bir yarıĢ olarak görmek, 

ezilmiĢlik ve diğer kardeĢlerle yarıĢma ortanca çocuklara ait özelliklerdir. Ebeveynlerini 

daha az destekleyici olarak algılayan ortanca çocuklar, geleceğe yönelik olumsuz 

beklentiler içindedirler. Bu durum da ortanca çocukların stres algısının artmasına neden 

olabilir.  

 

AraĢtırmada demografik değiĢkenlerden gelir seviyesi değiĢkeni ile algılanan stres 

ölçeğinin genelinde düĢük gelir düzeyi ve yüksek gelir düzeyi sonuçları karĢılaĢtırılırken 

düĢük gelir düzeyi lehine anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Literatürde bazı araĢtırmalarda 

da benzer sonuçlarla karĢılaĢılmaktadır. (Altunkol, 2011;  Uzun, 2018; Çopur, 1996; 

Türe, 2017) Bu çalıĢma, bu araĢtırmalarda elde edilen gelir düzeyi ve stres arasındaki 

iliĢkisel sonuçları desteklemektedir.  Günlük yaĢamda, maddi imkansızlıklar nedeniyle 

yaĢanan engellenme duygusu veya gelecek kaygısı stresi daha fazla algılamaya neden 

olabilir. Ayrıca sosyoekonomik düzey düĢtükçe, anne baba tutumları da daha katı 

olmaktadır. Böyle bir aile içinde büyümek de, kiĢinin stresi daha fazla algılamasına 

neden olabilir.  Ayrıca kiĢinin sosyoekonomik düzeyini arttırma çabası, fazla çalıĢması 
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ve rekabete girmesini gerektirebilir. Bu da kiĢinin algıladığı stresin artmasına neden 

olabilir.   

 

AraĢtırmada demografik değiĢkenlerden kardeĢ sıralaması değiĢkeni ile ebeveyn 

kabul/red  ölçeğinin genelinde ve sıcaklık/Ģefkat, kayıtsızlık/ihmal, ayrıĢmamıĢ red alt 

ölçeklerinde anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Ancak kardeĢ sıralaması değiĢkeni ile 

düĢmanlık/saldırganlık alt ölçeği arasında ortanca kardeĢ ve küçük kardeĢ sonuçları 

karĢılaĢtırırken ortanca kardeĢ lehine anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Güneysu (1986), 

yaptığı araĢtırmanın sonucunda anne babaların ilk ve son çocuklarına karĢı daha 

demokratik bir tutum içinde olduklarını, ortanca çocuklarına yönelik olarak 

kontrollerinin arttığını belirtmektedir.  Kanyas (2008), yaptığı araĢtırmasında, kardeĢ 

iliĢkileri ve ebeveyn kabul/reddini incelemiĢ, anne reddinin kardeĢ iliĢkilerini de 

olumsuz yönde etkilediği, kardeĢler arasında kıskançlık ve çatıĢmayı arttırdığı ve olumlu 

olmayı azalttığı, adeta çocuğun annesiyle iliĢkisinin, kardeĢleriyle iliĢki kurmasını 

engellediği  sonucuna ulaĢmıĢtır. Çocuk annesinden red, babasından kabul algılıyorsa, 

sevilebilir olduğunu hissedebilir ve annesinin sevgisini kazanmak konusundaki 

umudunu sürdürebilir ve annesinin sevgisi için savaĢmaya teĢvik olabilir. Bu durumda 

kardeĢleriyle arasındaki rekabet duygusu önemli hale gelebilir. Yine aynı çalıĢmada  az 

yaĢ farkı olan kardeĢlerin daha fazla çatıĢma yaĢadıkları ancak daha yakın iliĢki 

kurabildikleri, çok yaĢ farkı olan kardeĢlerin iliĢkilerinin daha sınırlı olduğu 

belirtilmiĢtir. Ġkinci sırada doğan çocuk için, çok yaĢ farkı olan büyük kardeĢ, reddeden 

ebeveyn ile özdeĢim kurarak, kendinden küçük kardeĢine reddedici bir tutum 

sergileyebilir. Ya da küçük kardeĢ, ebeveyni ile büyük kardeĢini özdeĢleĢtirerek, 

ebeveynine yönelik olumsuz duygularını ona aktarabilir. Bir baĢka araĢtırmada, 

(Kandemir Özdinç, 2019) ebeveyn çocuk iliĢkisinin kalitesinin, çocuğun sorunlu 

davranıĢlarıyla iliĢkili olduğu belirtilmiĢ, bulgular, ebeveyn reddinin çocukların kardeĢ 

zorbalık davranıĢlarıyla iliĢkili olduğunu göstermiĢtir. Dolayısıyla ebeveyn reddiyle 

büyüyen büyük çocuk kendinden sonra gelen kardeĢine saldırgan Ģekilde 

davranabilmektedir. Her iki araĢtırmada söz edilen tarzda ĢekillenmiĢ olan kardeĢ 

iliĢkileri, ebeveyninin reddinin algısıyla büyüyen ortanca çocukların annelerinin 

düĢmanlığını veya saldırganlığını daha fazla algılamalarına neden olabilir.  
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4.2 KoĢulsuz Kendini Kabul ile Algılanan Stres Arasındaki ĠliĢki 

 

 

AraĢtırmanın bağımsız değiĢkeni olan koĢulsuz kendini kabul ile bağımlı değiĢkeni olan 

algılanan stres arasındaki iliĢki incelendiğinde, kendini koĢulsuz kabul ölçeği puanı ile 

algılanan stres ölçeği toplam puanı arasında negatif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. 

KoĢulsuz kendini kabul arttıkça algılanan stres azalmaktadır. AraĢtırmanın birinci 

hipotezi doğrulanmaktadır. Benzer bulguları olan çalıĢmalara bakıldığında, lise 

öğrencilerinin kendini kabul düzeyleri ve baĢa çıkma stratejileri arasındaki iliĢkiyi 

inceleyen bir araĢtırmada, (Gücüyeter, 2003) öğrencilerin stresle baĢa çıkma stratejileri 

ile kendini kabul düzeyleri arasındaki iliĢki anlamlı bulunmuĢtur. Problem çözme ve 

sosyal destek arama stratejileri ile kendini kabul düzeyi arasında pozitif, kaçınma 

stratejileri ile kendini kabul düzeyi arasında negatif bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. Çin‟de 

yapılan bir araĢtırmada kendini kabulün algılanan stresle negatif bir iliĢki olduğu 

görülmüĢtür.  (Rodriguez, Xu, Wang, Liu, 2015) Bir baĢka araĢtırma, üniversite 

öğrencilerinin etkili bir Ģekilde stres ile baĢa çıkabilmelerinin kendi özelliklerini kabul 

etmeleriyle anlamlı bir iliĢkisi olduğunu göstermiĢtir. (Ceyhan, Ceyhan, 2011)  Yine bir 

araĢtırmada kadınlarda, alt boyutları hayat amacı ve kendini kabul olan psikolojik iyi 

oluĢ ile algılanan stres arasında negatif bir iliĢki olduğu belirtilmiĢtir. (Abdelrahman, 

Abushaikha, al-Motlaq, 2014) Üniversite öğrencileriyle yapılan bir çalıĢmada stresli 

hayat olayları deneyimlemeyen ve orta seviyede stresli hayat olayları deneyimleyen 

öğrencilerin, yüksek seviyede stresli hayat olayları deneyimleyen öğrencilere nazaran 

geçmiĢ hayatlarına veya kendilerine yönelik pozitif tutumları (kendini kabul) açısından 

daha iyi bir durumda oldukları görülmüĢtür. (Karabeyeser, 2013)  Bu çalıĢmada kendini 

koĢulsuz kabul ile algılanan stres arasında bulunan negatif iliĢki bu araĢtırmaları 

desteklemektedir.  Kendini kabul eden kiĢi olumlu ve olumsuz yanlarıyla kabul eder. 

Olumsuz özelliklerini fark etmek onda değersizlik duyguları oluĢturmaz. Kendini kabul 

eden kiĢi diğerlerini kabul etmeye de yatkındır. BaĢkalarıyla iliĢkilerinde, kendini aĢağı 

görmediği gibi karĢısındakilerin olumsuz özelliklerine de yargılayıcı olmadan 

hoĢgörüyle yaklaĢabilir. Ayrıca insan iliĢkilerinde baĢkasının özelliklerine yönelik bu 

hoĢgörülü tavır, iĢ iliĢkilerinde de baĢarılı olmasını ve örneğin iyi bir yönetici olmasını 

sağlayabilir. Dolayısıyla kiĢi hem kendiyle iliĢkisinde, hem baĢkalarıyla iliĢkilerinde, 
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günlük hayatta ve iĢ yaĢamında, stresin en çok yaĢandığı alanlardan biri olan insan 

iliĢkilerindeki bu yaklaĢımıyla stresi daha az algılayabilir.     

 

4.3 KoĢulsuz Kendini Kabul ile Ebeveyn Kabul/Red Anne Boyutu Arasındaki ĠliĢki 

 

AraĢtırmanın bağımsız değiĢkeni olan koĢulsuz kendini kabul ile aracı değiĢkeni olan 

ebeveyn kabul/reddi (anne boyutu) arasındaki iliĢki incelendiğinde, kendini koĢulsuz 

kabul ölçeği puanı ile ebeveyn kabul/red  ölçeği toplam puanı arasında ebeveyn reddi ile 

negatif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. KoĢulsuz kendini kabul arttıkça ebeveyn reddi 

azalmaktadır. AraĢtırmanın ikinci hipotezi doğrulanmaktadır. Ayrıca Ebeveyn 

Kabul/Red Ölçeğinin; Sıcaklık/Ģefkat alt boyutu toplam puanı ile kendini koĢulsuz kabul 

ölçeği puanı arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur, DüĢmanlık/Saldırganlık 

alt boyutu toplam puanı ile kendini koĢulsuz kabul ölçeği puanı arasında negatif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur, Kayıtsızlık/Ġhmal alt boyutu toplam puanı ile kendini 

koĢulsuz kabul ölçeği puanı arasında negatif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur, 

AyrıĢmamıĢ red alt boyutu toplam puanı ile kendini koĢulsuz kabul ölçeği puanı 

arasında negatif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Ebeveynin düĢmanlık/saldırganlığı, 

kayıtsızlık/ihmali veya ayrıĢmamıĢ reddi arttıkça çocuğun kendini kabulü azalmaktadır. 

Bu bulguları destekleyen araĢtırmalara bakıldığında,   lise ve dengi okul öğrencileriyle 

yapılan bir araĢtırmada, anne tutumlarına göre, öğrencilerin kendini kabul düzeyleri 

arasında önemli farklar bulunmuĢtur. Anneleri demokratik tutumlu olan öğrencilerin 

kendini-kabul düzeylerinin, anneleri koruyucu-otoriter ve ilgisiz tutumlu olan 

öğrencilerin kendini-kabul düzeylerinden daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Anne- 

tutumlarına göre kendini-kabul düzeyi en düĢük olan grubun anneleri ilgisiz tutumlu 

olan grup olduğu belirlenmiĢtir. (Karahan, 1996)  Medinnus‟un (1965), yaptığı 

araĢtırmada,  kendini  kabul  düzeyleri, babanın  çocuk yetiĢtirme tutumundan çok, 

annenin çocuk yetiĢtirme  tutumuyla  ilgili  bulunmuĢtur.  Ergenlerin ebeveynden 

sevgi/Ģefkat aldığı durumda daha yüksek bir kendini kabul ve uyum düzeyi 

yakaladıkları, reddetme ve ihmal durumunda ise kendini kabul ve uyum düzeylerinin 

düĢtüğü sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bir baĢka araĢtırmada, ebeveyn kabul/reddinin kendini 

kabul ile anlamlı bir iliĢki içinde olduğu, erkek üniversite öğrencilerinin kendini kabul 
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düzeylerinin anne kabulüyle,   kız öğrencilerin ise kendini kabul düzeylerinin baba 

kabulüyle pozitif yönde iliĢkili olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. (Kuyumcu, Rohner, 2018) 

Bu çalıĢmada elde edilen bulgular sözü geçen araĢtırmaları desteklemektedir. Bu 

çalıĢmanın bulgularına göre, çocuğunu sevgi ve Ģefkat göstererek büyüten, ona 

düĢmanlık ve saldırganlık göstermeyen, çocuğunu ihmal etmeyen ebeveynler, kendini 

kabul eden bireyler yetiĢtirmektedir. Çocuğunun davranıĢını eleĢtirse bile onun 

duygularını, düĢüncelerini kabul ederek ve bunlara saygı göstererek büyüten ebeveynler, 

çocuğun kendi duygu ve düĢüncelerini kabul etmesini, bir baĢkasının değer ve 

kriterleriyle değil, kendini olduğu haliyle sevmesini ve kabul etmesini sağlarlar.       

 

4.4 Ebeveyn Kabul/Red Anne Boyutu ile Algılanan Stres Arasındaki ĠliĢki 

 

AraĢtırmanın aracı değiĢkeni olan ebeveyn kabul/reddi (anne boyutu) ile bağımsız 

değiĢkeni olan algılanan stres arasındaki iliĢki incelendiğinde, ebeveyn kabul/red  ölçeği 

toplam puanı ile algılanan stres ölçeği toplam puanı arasında ebeveyn reddi ile pozitif 

yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur, ebeveyn reddi arttıkça algılanan stres artmaktadır. 

Ayrıca Ebeveyn Kabul/Red Ölçeğinin; Sıcaklık/Ģefkat alt boyutu toplam puanı ile 

algılanan stres ölçeği puanı arasında negatif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur, 

DüĢmanlık/Saldırganlık alt boyutu toplam puanı ile algılanan stres ölçeği puanı arasında 

pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur, Kayıtsızlık/Ġhmal alt boyutu toplam puanı ile 

algılanan stres ölçeği puanı arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur, 

AyrıĢmamıĢ red alt boyutu toplam puanı ile algılanan stres ölçeği puanı arasında pozitif 

yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Benzer bulguları olan çalıĢmalara bakıldığında, anne 

baba tutumlarıyla ilgili yapılan geniĢ kapsamlı bir araĢtırmada, aile yapısı ve aile 

tutumlarının ergen davranıĢlarını özellikle dört konuda etkilediği belirtilmektedir. Okul 

performansı, özgüven, stres ve çocuk suçları  bu konuları oluĢturmaktadır. Daha kabul 

edici ve daha demokratik aileleri olan ergenlerin, okulda daha baĢarılı ve daha özgüvenli 

oldukları, daha az kaygı duydukları ve daha az depresyona girdikleri görülmüĢtür. 

(Steinberg ve ark., 1991) Aysan‟ın  (1988), lise öğrencilerinin baĢa çıkma stratejilerini 

incelediği araĢtırmasında, ilgisiz anne tutumlarının, çocuklarının kendini suçlama ve 

kaçınma davranıĢını arttırdığını, problem çözme ve sosyal destek arama davranıĢını ise 
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azalttığını belirtmiĢtir.   Üniversite öğrencilerinin algıladıkları anne baba tutumları ile 

stresle baĢ etme tarzlarının incelendiği bir araĢtırmada bu iki değiĢken arasında anlamlı 

iliĢkiler bulunmuĢtur. Demokratik ebeveyn tutumu öğrencilerin stresle baĢ etmede 

kendine güvenli, iyimser, sosyal destek arama Ģeklindeki olumlu tutumlarını 

arttırmaktadır. Koruyucu veya otoriter anne baba tutumu puanı arttıkça çaresiz ve boyun 

eğici yaklaĢım puanları artmaktadır. Anne babanın tutumu, çocuğun baĢ etme 

becerilerinin oluĢmasında belirleyici bir etkiye sahip olduğu için çocuğun tüm 

yaĢamında karĢılaĢabileceği stresle baĢa çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

(YeĢilyurt, 2017) Yine baĢka araĢtırmalarda da ebeveyn kabul/reddiyle, stres, öfke 

kontrolü ve problem çözme konularının iliĢkili olduğu görülmüĢtür. (Kandemir Özdinç, 

2019; Kılıç, 2012)  Bu çalıĢma bu araĢtırma sonuçlarını desteklemektedir. Bu çalıĢmanın 

bulgularına göre ebeveyn kabulüyle algılanan stres arasında negatif yönde korelasyon 

vardır. Ebeveyn kabulü, çocuğun gerçek benlik ve ideal benliği arasında kendine yönelik 

hayal kırıklığı oluĢturacak veya kaygı yaratacak düzeyde bir farklılık oluĢmasını 

engeller. Ebeveyn kabulü koĢula bağlı olursa çocuk bu koĢullara uyduğu zaman değerli 

olacağını öğrenir ve baĢkalarının değerleriyle bir benlik imgesi oluĢturur. Sonrasında bu 

benlik imgesiyle deneyimleri uyumlu olmazsa yoğun kaygılar yaĢamaya baĢlar. Kendine 

karĢı hoĢ görülü olmaktan uzak ve yargılayıcı bir tutuma sahip olur. Kendini yargıladığı 

için, baĢkalarını da yargılayan bir tavrı olur.  Günlük hayatında yaĢadığı olaylarda, insan 

iliĢkilerinde, iĢ hayatında stresi daha fazla algılar.    

 

4.5 Sonuç 

 

AraĢtırmanın sonucunda yapılan istatistiksel değerlendirmelere göre cinsiyet, kardeĢ 

sayısı, anne eğitim durumu, gelir seviyesi ile koĢulsuz kendini kabulün, kardeĢ 

sıralaması ve gelir seviyesi ile algılanan stresin, kardeĢ sıralaması ile ebeveyn 

kabul/reddinin iliĢkili olduğu görülmektedir.  

 

Üniversite öğrencilerinin koĢulsuz kendilerini kabullerinin cinsiyete göre değiĢtiği, kız 

öğrencilerin koĢulsuz kendilerini kabullerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin koĢulsuz kendilerini kabullerinin kardeĢ 
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sayısına göre değiĢtiği, kardeĢ sayısı arttıkça koĢulsuz kendini kabulün arttığı 

görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin koĢulsuz kendilerini kabullerinin anne eğitim 

durumuna göre değiĢtiği, annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin koĢulsuz kendini 

kabullerinin annesi lise mezunu olan öğrencilerin koĢulsuz kendini kabullerine göre 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin koĢulsuz kendilerini 

kabullerinin gelir seviyesine göre değiĢtiği, gelir seviyesi arttıkça koĢulsuz kendini 

kabulün arttığı görülmektedir. 

 

Üniversite öğrencilerinin algılanan streslerinin kardeĢ sıralamasına göre değiĢtiği, 

ortanca çocukların stresi diğer kardeĢlerine göre daha fazla algıladıkları görülmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin algılanan streslerinin gelir seviyesine  göre değiĢtiği, gelir 

seviyesi arttıkça algılanan stresin azaldığı görülmektedir.  

 

Üniversite öğrencilerinin ebeveyn kabul/red algılarının kardeĢ sıralamasına göre 

değiĢtiği, ortanca çocukların ebeveyn reddini diğer kardeĢlerine göre daha fazla 

algıladıkları görülmektedir. 

 

Üniversite öğrencilerinin, koĢulsuz kendini kabulleriyle algıladıkları stres arasındaki 

korelasyon analizi incelendiğinde, koĢulsuz kendini kabullerinin, algılanan stres ile 

negatif yönde ve anlamlı bir iliĢkisi olduğu görülmektedir. KoĢulsuz kendini kabul puanı 

arttıkça algılanan stres puanı düĢmektedir. 

 

Üniversite öğrencilerinin, koĢulsuz kendini kabulleriyle ebeveyn kabul/red algılarının 

arasındaki korelasyon analizi incelendiğinde, koĢulsuz kendini kabullerinin, ebeveyn 

reddi ile negatif yönde ve anlamlı bir iliĢkisi olduğu görülmektedir. KoĢulsuz kendini 

kabul puanı arttıkça ebeveyn red puanı düĢmektedir. 

 

Üniversite öğrencilerinin, ebeveyn kabul/red algılarıyla algıladıkları stres arasındaki 

korelasyon analizi incelendiğinde, algılanan stresin, ebeveyn reddi ile pozitif yönde ve 

anlamlı bir iliĢkisi olduğu görülmektedir. Ebeveyn red puanı arttıkça algılanan stres 

puanı artmaktadır. 



84 
 

 

Sonuç olarak bakıldığında araĢtırmanın ilk iki hipotezi doğrulanmıĢ, üçüncü hipotezdeki 

aracı değiĢken olan anne kabul/reddi ile bağımlı değiĢken olan algılanan stres arasında 

anne reddiyle pozitif yönde bir iliĢki bulunmuĢtur. Ancak anne kabul/reddinin aracılık 

rolü saptanamamıĢtır. Bu durum araĢtırmanın sınırlılıkları ile ilgili olabilir, koĢulsuz 

kendini kabulün algılanan stresin güçlü bir yordayıcısı olmasıyla ilgili olabilir. Bu 

durum anlaĢıldıktan sonra istatistiksel olarak koĢulsuz kendini kabulün, anne 

kabul/reddinin algılanan stres ile iliĢkisinde aracı değiĢken olup olamayacağına bakılmıĢ 

ve kısmi aracılık tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢma koĢulsuz kendini kabulün aracı değiĢken 

olacağı bir modelle tekrarlanabilir.    

 

4.6 AraĢtırmanın Sayıltıları 

 

Bu çalıĢmada,  

 Seçilen örneklemin evreni yeterli derecede temsil ettiği varsayılmıĢtır.  

 AraĢtırmaya katılanların, ölçekleri samimi ve yansız biçimde doldurdukları 

varsayılmıĢtır. 

 

4.7 AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

 

Bu çalıĢma eğitimini Ġstanbul‟da sürdüren, 7 üniversiteden 320 öğrenci ile 

sınırlandırılmıĢtır. AraĢtırmanın bulguları, seçilen örneklemin özellikleriyle sınırlıdır.   

 

Bir baĢka sınırlılık veri toplama araçlarıyla ilgilidir. Veri toplama araçları öz bildirime 

bağlı olan ölçeklerdir. KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği de, Ebeveyn Kabul/Red Ölçeği 

de dolduran kiĢinin algıladığı biçimi yansıtmaktadır. Bu anlamda yanlı bilgiler içerebilir. 

 

Örneklem genç yetiĢkinler olan üniversite öğrencilerinden oluĢmaktadır. Diğer 

araĢtırmalar incelendiğinde, koĢulsuz kendini kabulün yaĢ ile de iliĢkili olduğu 



85 
 

görülmektedir. (Kuyumcu, Rohner, 2018) Bu durum da bu çalıĢmanın 

sınırlılıklarındandır.   

 

Bu çalıĢmada bireyin mizaç ve kiĢisel özellikleri bilinmemekte, yalnızca kendini kabulü 

sorgulanmaktadır. Bu da, bu çalıĢmayı sınırlayan unsurlardandır.  
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BÖLÜM 5 

 

5. ÖNERĠLER 

 

Bu bölümde yeni yapılacak araĢtırmalar için öneriler yer almaktadır. 

 

1.) Benzer değiĢkenler kullanılarak yapılacak olan araĢtırmalarda genç yetiĢkinlerle 

birlikte farklı yaĢ grupları dahil edilerek, yaĢ gruplarının karĢılaĢtırılmasıyla yeni 

sonuçlara ulaĢılabilir.  

 

2.) Benzer değiĢkenler kullanılarak yapılacak olan araĢtırmalarda farklı demografik 

özellikleri olan, farklı kültürel bölgelerden örnekleme dahil edilecek bireylerle yeni 

sonuçlara ulaĢılabilir.  

 

3.) Benzer değiĢkenler kullanılarak yapılacak olan araĢtırmalarda, kendini kabul ile  

anne kabul/reddinin iliĢkisine benzer iliĢki oluĢturabilecek akran kabulü, partner kabulü 

gibi değiĢkenler de gelecek araĢtırmalarda kullanılabilir.    

 

4.) Benzer değiĢkenler kullanılarak yapılacak olan araĢtırmalarda, bireyin mizaç ve 

kiĢilik özelliklerine de yer verip yeni sonuçlara ulaĢılabilir. 

 

5.) Benzer değiĢkenler kullanılarak yapılacak olan araĢtırmalarda, koĢulsuz kendini 

kabulün, anne kabul/reddiyle algılanan stres arasında aracı rolü olup olmadığı 

incelenebilir.  
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Ek A Demografik Bilgi Formu  

 

AĢağıdaki bilgileri  lütfen doldurunuz.  

 

1-YaĢınız 

  .........  

2-Cinsiyetiniz  

(   ) Kadın     (   ) Erkek  

3-Kaç  kardeĢsiniz  

(   ) Tek    (   ) 2-3    (   ) 4 ve üstü    

4- Siz kaçıncı çocuksunuz? 

(   ) Ġlk çocuk    (   ) Ortanca    (   ) Son çocuk  

5- Anneniz 

(   ) Sağ    (   ) Vefat etti (Siz kaç yaĢındaydınız?...........) 

6- Anneniz 

(   ) Öz    (   ) Üvey 

7- Annenizin öğrenim düzeyi 

(   ) Okuma yazması yok  (   ) Ġlkokul mezunu 

(   ) Ortaokul mezunu   (   ) Lise mezunu  (   ) Üniversite 

mezunu  

8- Ailenizin aylık gelir düzeyi 

 (   )  DüĢük      (   ) Orta   (   ) Yüksek  

9-Eğitiminizi sürdürdüğünüz 

Üniversite(Lisans)    :  ............................................................... 

Fakülte   :  ............................................................... 

Bölüm   :  ............................................................... 

10- ġu anda psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle ilaç kullanıyor musunuz? 

 (   ) Evet    (   ) Hayır 
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Ek B Algılanan Stres Ölçeği 

AĢağıdaki sorular son bir ay içindeki düĢünceleriniz ve duygularınızla ilgilidir. Her bir 

soruda sizden bu düĢünceyi ya da duyguyu ne sıklıkta yaĢadığınızı belirtmeniz 

istenmektedir. Bazı sorular birbirine benzer gibi görünse de aralarında farklılıklar vardır 

ve her soruyu ayrı bir soru olarak değerlendirmeniz gerekmektedir. Soruları yanıtlarken 

son bir ay içinde ne sıkılıkta bu Ģekilde düĢündüğünüzü ya da hissettiğinizi hesaplamaya 

çalıĢmak yerine soruyu okuduktan sonra seçenekler arasında en uygun gördüğünüz 

tahmini iĢaretlemeniz daha uygun olacaktır. 

  

H
ĠÇ

 

N
E

R
E

D
E

Y
S

E
  
H

ĠÇ
 

B
A

Z
E

N
 

S
IK

Ç
A

 

Ç
O

K
 S

IK
 

1. Son bir ay içinde, beklenmedik şekilde gerçekleşen olaylardan dolayı 
ne sıklıkta üzüldünüz?  

          

2. Son bir ay içinde ne sıklıkta, yaşamınızdaki önemli şeyleri kontrol 
edemediğiniz? 

          

3. Son bir ay içinde kendinizi ne sıklıkta, gergin ve stresli hissettiniz?            

4. Son bir ay içinde, yaşamınızdaki can sıkıcı durumlarla ne sıklıkta 
başarılı bir biçimde baş ettiniz?  

          

5. Son bir ay içinde ne sıklıkta, yaşamınızda meydana gelen önemli 
değişikliklerle etkili bir biçimde başa çıktığınızı hissettiniz?  

          

6. Son bir ay içinde ne sıklıkta, kişisel sorunlarınızla baş etme 
yeteneğinizden emin oldunuz?  

          

7. Son bir ay içinde ne sıklıkta, işlerin istediğiniz gibi gittiğini 
hissettiniz?  

          

8. Son bir ay içinde ne sıklıkta, yapmak zorunda olduğunuz her şeyin 
üstesinden gelemeyeceğinizi düşündünüz?   

          

9. Son bir ay içinde yaşamınızdaki rahatsız edici olayları ne sıklıkta 
kontrol edebildiniz?  

          

10. Son bir ay içinde ne sıklıkta, yaşamınızdaki olaylara hakim 
olduğunuzu hissettiniz?   

          

11. Son bir ay içinde, kontrolünüz dışında gerçekleşen şeylerden dolayı 
ne sıklıkta öfkelendiniz?  

          

12. Son bir ay içinde ne sıklıkta, üstesinden gelmek zorunda olduğunuz 
şeyler üzerinde düşündünüz?   

          

13. Zamanınızı nasıl geçirdiğinizi son bir ay içinde ne sıklıkta kontrol 
edebildiniz?  

          

14. Son bir ay içinde ne sıklıkta, güçlüklerin, üstesinden 
gelemeyeceğiniz kadar çoğaldığını hissettiniz?  
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Ek C KoĢulsuz Kendini Kabul Ölçeği  

 



98 
 

Ek D YetiĢkin EKRÖ - Anne (Kısa Form)  

Yönerge: Bu sayfada anne-çocuk ilişkisini içeren ifadeler bulunmaktadır. Bu ifadelerin 

annenizin size olan davranışlarıyla benzer olup olmadığını düşünün. Sonrasında 

"Hemen Hemen Her Zaman Doğru”, ” Bazen Doğru”, "Nadiren Doğru”, "Hiçbir Zaman 

Doğru Değil” şıklarından sizin için en uygun olanı işaretleyin. 

 

  
 
ANNEM 

 Hemen 
Hemen Her 
Zaman 
Doğru 

 
 
 
Bazen 
Doğru 

 
 
 
Nadiren 
Doğru 

 
Hiçbir 
Zaman 
Doğru 
Değil 

 

1 

Benim hakkımda güzel şeyler söylerdi   
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 

2 

 
Bana hiç ilgi göstermezdi 

  
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 

3 

Benim için önemli olan şeyleri anlatabilmemi 
kolaylaştırırdı 

  
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 

4 

Hak etmediğim zaman bile bana vururdu   
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 

5 

Beni tam bir baş belası olarak görürdü   
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 

6 

 
Kızdığı zaman beni cezalandırırdı 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 

7 

Sorularımı cevaplayamayacak kadar meşguldü.  
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 

8 

 
Benden hoşlanmıyor gibiydi 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 

9 

 
Yaptığım şeylerle gerçekten ilgilenirdi 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
10 

 
Bana bir sürü kırıcı söz söylerdi 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
11 

Ondan yardım istediğimde beni duymazlıktan 
gelirdi 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
12 
 

 
İstenilen ve ihtiyaç duyulan biri olduğumu bana 
hissettirirdi 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 
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13 

 
Bana çok ilgi gösterirdi 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
14 

 
Beni kırmak için elinden geleni yapardı 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
15 

 
Hatırlaması gerekir diye düşündüğüm önemli 
şeyleri unuturdu 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
16 

 
Yanlış davrandığımda benden hoşlanmadığını 
hissettirirdi 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
17 

 
Yaptığım şeylerin önemli olduğunu bana 
hissettirirdi 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
18 

 
Yanlış bir şey yaptığımda beni korkutur veya 
tehdit ederdi 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
19 

 
Benim ne düşündüğüme önem verir ve 
düşüncelerimi ifade etmemden hoşlanırdı 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
20 

 
Ne yaparsam yapayım, diğer çocukların benden 
daha iyi olduklarını düşünürdü 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
21 

 
İstenmediğimi bana belli ederdi 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
22 

 
Beni sevdiğini belli ederdi 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
23 

Onu rahatsız etmediğim sürece benimle 
ilgilenmezdi 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
24 

 
Bana karşı yumuşak ve iyi kalpliydi 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 
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