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AN ANALAYSIS OF THE MEDIATOR EFFECT OF AUTOMATIC 

NEGATIVE THOUGHTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN 

BULLYING BEHAVIORS AND PERCEIVED PARENTAL 

PSYCHOLOGICAL CONTROL AMONG ADOLESCENTS AGED 

BETWEEN 12-15 YEARS OLD 

Abstract 

Objective: The purpose of the present study was to examine the mediating role of 

automatic negative thoughts on the relationship between perceived parental 

psychological control and bullying behavior of adolescents whose age are ranging 

from 12 to 15 years old. Moreover, the effect of sociodemoghraphic characteristics on 

psychological control, bullying behavior and automatic negative thoughts were also 

investigated.  

Method: The participants of this study were composed of 397 adolescents (211 girls, 

186 boys) who were studying in 6th, 7th, and 8 th grade at public and private schools 

in Istanbul, Küçükçekmece. The Sociodemographic Characteristics and Data Form, 

the Psychological Control Scale, the Automatic Thoughts Scale and the Children's 

Social Behavioral Scale - Self Report were used in order to gather data.  

Results: According to the findings of the study, automatic negative thoughts 

demonstrated partially mediating role on the relationship between bullying behavior 

and level of paternal psychological control. Based on the examination of 

sociodemographic characteristics data, the results have shown that the level of 

psychological control, bullying behavior and automatic negative thoughts of 

participants significantly differed according to age, gender, type of school, grade, 

number of sibling and birth order. 

Conclusion: The partial mediator effect in this relationship will contribute to the 

literature in terms of showing that bullying behavior is affected by both cognitive 

processes and parental behaviors. 

Key Words: psychological control, bullying behavior, automatic negative thoughts, 

adolescence.  
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Özet 

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, 12-15 yaş arası ergenlerin ebeveynlerinden 

algıladıkları psikolojik kontrolün zorbalık davranışı üzerindeki etkisinde olumsuz 

otomatik düşüncelerin medyatör (aracı) rolünün incelenmesidir. Bunun yanı sıra 

katılımcıların algıladıkları psikolojik kontrol, zorbalık davranışı ve olumsuz otomatik 

düşünce düzeylerinin sosyodemografik verilere göre farklılaşıp farklılaşmadığı da 

araştırılmıştır.  

Yöntem: Araştırmaya İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan özel okulların ve 

devlet okullarının 6.,7. ve 8. sınıflarında okumakta olan toplam 397 (211’i kız, 186’sı 

erkek) ergen katılmıştır. Veriler Sosyodemografik Özellikler ve Veri Formu, 

Psikolojik Kontrol Ölçeği, Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği ve Çocuğun Sosyal 

Davranış Ölçeği- Kişisel Bildirim aracılığıyla toplanmıştır. 

Bulgular: Araştırma bulgularına göre, babadan algılanan psikolojik kontrol ve 

zorbalık davranışı arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin kısmi medyatör 

(aracı) etkisinin olduğu saptanmıştır. Sosyodemografik verilere göre yapılan 

analizlerde ise katılımcıların psikolojik kontrol, zorbalık davranışı ve olumsuz 

otomatik düşünce düzeylerinin yaş, cinsiyet, okul türü, sınıf, kardeş sayısı ve doğum 

sırası değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. 

Sonuç: Söz konusu ilişkideki kısmi aracı etkinin, zorbalık davranışının hem bilişsel 

süreçlerden hem de ebeveyn davranışlarından etkilendiğini göstermesi bakımından 

alan yazına katkısı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: psikolojik kontrol, zorbalık davranışı, olumsuz otomatik 

düşünceler, ergenlik. 
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GİRİŞ 

 

Akran zorbalığı, son yıllarda dünyada ilgi odağı haline gelen bir konudur 

(Smith ve ark. 2003). Zorbalık davranışı, çocuk ve ergenin fizyolojik ve psikolojik 

sağlığını olumsuz etkilemesi (Flannery, Wester ve Singer, 2004; Furlong ve ark., 

2004) sebebiyle araştırmacılar tarafından sıklıkla ele alınmaktadır. Zorbalık 

davranışına sebep olan pek çok değişken söz konusu olabilir. Zorbalık davranışına 

sebep olan nedenlerin araştırılması, bu davranışı önlemek yolunda yapılması 

gerekenlerin başında gelmelidir. Literatürde zorbalık davranışını yordayan 

değişkenlerle ilgili araştırmalar mevcuttur. Ebeveyn ve akran ilişkileri (Totan ve 

Yöndem, 2007), sosyal beceri ve yaşam doyumu (Hilooğlu ve Cenkseven-Önder, 

2010), bağlanma ve stresle başa çıkma becerileri (Şirvanlı-Özen ve Aktan, 2010) akran 

zorbalığını yordayan çalışmalar arasındadır. Okul çağındaki ergenlerin zorbalık 

davranışı üzerinde çalışırken zorbalık davranışını yordadığı düşünülen ebeveynden 

algılanan psikolojik kontrol ve olumsuz otomatik düşünceler arasındaki ilişkiler de göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

           Literatür verileri incelendiğinde ergenlerin ebeveynlerinden algıladıkları 

psikolojik kontrol ile zorbalık davranışı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara 

(Barber ve Harmon, 2002; Arım ve Shapka, 2008; Kındap ve ark. 2008) algılanan 

psikolojik kontrol ile olumsuz otomatik düşünceler arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmaya (Tümkaya, Çelik ve Aybek, 2011) ve olumsuz otomatik düşünceler ile 

zorbalık davranış arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara (Fives ve ark. 2011; 

Schniering ve Rapee, 2004; Kurtoğlu, 2009) rastlanmaktadır. Diğer yandan literatür 

verileri incelendiğinde, söz konusu değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkileri göz 

önünde bulundurularak, değişkenler arası ilişkilerin aracılık hipotezlerine 

dayandırıldığı ve derinlemesine incelendiği çalışmalara rastlanmamıştır. Bu 

araştırmanın ortaya attığı aracı değişken hipotezlerinin literatürdeki açığı kapatması 

açısından önemli bir rol üstleneceği düşünülmektedir. 
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           Ergenlerin ebeveynlerinden algıladıkları psikolojik kontrolün zorbalık 

davranışı üzerindeki etkisinde olumsuz otomatik düşüncelerin aracı rolünün 

incelenmesinin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmekle birlikte bu çalışmanın, 

alanda çocuk ve ergenlerle çalışan klinisyenlere sorunlu davranışın önlenmesi 

açısından yol göstereceği de düşünülmektedir.  
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BÖLÜM 1 

1.LİTERATÜR 

 

1.1. Zorbalık Davranışı 

    1.1.1. Zorbalık Kavramı 

Zorbalık davranışına ilişkin olarak literatür tarandığında bu kavrama dair çok 

sayıda tanımlamanın yapıldığı görülmektedir. 1970’li yıllardan beri bu alanda çalışma 

yapan Olweus ‘a (1993) göre; “zorbalık bir ya da daha fazla kişinin kendilerine göre 

daha güçsüz durumda olan kişilere yaptıkları tekrarlayıcı olumsuz davranışlardır”. Bu 

konuda çalışan diğer araştırmacıların bu tanımın gelişmesine katkıda bulundukları 

söylenebilir. Literatüre bakıldığında kapsamlı sayılabilecek tanımını yapan Roland ve 

Munthe ‘ye (1989) göre zorbalık, savunmasız durumdaki kişi üzerinde fizyolojik ve 

psikolojik açıdan olumsuz sonuçları olan, bir ya da birden fazla kişinin sergilediği 

devamlılık içeren şiddet türüdür. 

Zorbalık kavramına ilişkin tanımlar incelendiğinde zorbalık davranışlarının 

saldırganlığın bir türü olduğu söylenebilir (Besag, 1989; Fitzgerald, 1999). Ancak 

Olweus’a göre (1999a), yapılan davranışa zorbalık diyebilmek için sadece saldırganlık 

içermesi yeterli değildir. Aynı zamanda karşı tarafa kasti olarak zarar vermeyi 

amaçlaması, sürekliliğinin olması ve taraflar arasında güç bakımından dengesizlik 

olması gerekmektedir. Bu güç dengesizliği fiziksel veya psikolojik güç dengesizliği 

olarak ortaya çıkmaktadır (Stein, Dukes ve Warren, 2007). Zorbalık davranışını 

uygulayan birey ya da bireyler zorba, zorbalık davranışına uğrayan birey mağdur, hem 

zorbalık yapan hem de zorbalığa uğrayan bireyler ise zorba-kurban olarak 

isimlendirilir (Camodeca, Goossens, Terwogt ve Schuengel, 2002; Juvonen, Graham 

ve Schuster, 2003; Olweus, 1993, 1994; Perren ve Alsaker, 2006). Berger (2007), 
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düşmancıl duygularla ve karşı tarafı incitme amaçlı yapılan davranışların zorbalık 

olduğunu ancak arkadaşların birbirleriyle dostane şakalaşması veya bir seferlik yapılan 

rahatsız edici şakanın zorbalık olmadığını belirtmektedir (akt. Pişkin ve Ayas, 2011).  

 

    1.1.2. Zorbalık Davranışının Türleri 

Literatüre bakıldığında zorbalığın türlerine ilişkin pek çok sınıflama 

bulunmaktadır. Fakat bunların içinde en yaygın kullanılan sınıflamayı yapan Olweus 

(1993); fiziksel zorbalık, sözel zorbalık ve sosyal olarak dışlanma olmak üzere üç çeşit 

zorbalık davranışından bahsetmektedir. Fiziksel zorbalık; vurma, yumruk ve tekme 

atma vb. davranışlarla, sözel zorbalık ise alay etme, lakap takma, laf atarak sataşma 

vb. davranışlarla ve sosyal olarak dışlanma da bireyi kasıtlı olarak gruba almama 

davranışı olarak tanımlanmaktadır (Ergül-Topçu, 2018). Fiziksel ve sözel zorbalık 

dışarıdan gözlenebildiği ve zorbalığa maruz kalan kurbana yönelik açıkça yapılan 

saldırıları içerdiği için doğrudan zorbalık, kurbanı grubun dışına iterek gruptan 

dışlanmasını, sosyal olarak yalnızlaşmasına neden olan davranışlar ise dolaylı zorbalık 

olarak tanımlanmaktadır (Olweus 1993, 1994). Kişinin gruptan dışlanması gibi 

doğrudan gözlenemeyen davranışları içeren dolaylı zorbalık kavramı, ilişkisel zorbalık 

kavramı olarak da kullanılmaktadır (Crick ve Bigbee,1998). Literatürde dolaylı 

zorbalığı, ilişkisel zorbalık olarak ele alan çalışmalar da mevcuttur (Mynard ve Joseph 

2000; Veenstra ve ark. 2005). 

Kochenderfer-Ladd ve Skinner (2002) zorbalık davranışını fiziksel, sözel ve 

dolaylı sözel zorbalık olarak üçe ayırırken Elliott (1997) ise zorbalık davranışını 

fiziksel, sözel, sosyal dışlama, duygusal ve cinsel zorbalık olmak üzere beş kategoriye 

ayırarak kapsamlı bir sınıflama yapmaktadır. Türkiye’de zorbalık türleri üzerine 

yapılan çalışmalara bakıldığında; Pişkin ve Ayas ‘ın (2005) yaptığı çalışmada 

zorbalığı; fiziksel zorbalık, sözel zorbalık, gruptan dışlama, söylenti yayma, kişinin 

malına veya eşyalarına zarar verme ve cinsel zorbalık olmak üzere altı kategoriye 

ayırmıştır. Karaman-Kepenekçi ve Çınkır’ın (2001) zorbalık türlerinin dağılımına 

baktıkları bir çalışmada öğrencilerinin %44’ünün sözel zorbalık, %30’unun fiziksel 

zorbalık, %18’inin duygusal zorbalık ve %9’unun ise cinsel içerikli zorbalığa maruz 

kaldığı saptanmıştır. Bu çalışma kapsamında Olweus’un (1993) sınıflandırmasındaki 

fiziksel zorbalık, sözel zorbalık ve sosyal dışlanma davranışlarına odaklanılacaktır.  
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1.1.3. Zorbalık Davranışının Sıklığı  

Zorbalık davranışı okullarda her düzey sınıfta görülen bir durum olarak ortaya 

çıkmakla birlikte zorbalık davranışını sergilemede öğrencilerin gelişim 

dönemlerindeki özelliklerin etkisi vardır (Özdinçer-Aslan & Savaşer, 2009). Aileden 

ziyade arkadaş gruplarının ön planda olduğu, gruba kabul görme eğiliminin arttığı ve 

sosyal statüye önem verildiği erken ergenlik döneminde zorbalık davranışlarının daha 

fazla görüldüğü belirtilmektedir (Espelage ve Holt 2003; Ashley ve Foshee 2005) 

Zorbalık davranışıyla ilgili yapılan çalışmaların örneklemlerini zorbalığa maruz kalan 

ve zorbalık uygulayan kişilerin oluşturduğu görülmektedir. Literatür verileri 

incelendiğinde okullarda zorbalık davranışı sıklığının çeşitli oranlarda olduğu 

saptanmıştır. Zorbalığa maruz kalan öğrenciler üzerinde yapılan çalışmalara 

bakıldığında bu oranın Norveç’te %10 (Olweus,1999b), Kanada’da %21 (Bentley & 

Li, 1995), Portekiz’de %20 ila %22 arasında (Tomas de Almeida, 1999), İtalya’da 

ilkokulda %28, ortaokulda %40 (Genta ve ark, 1996), ABD’de %10 (Nansel, 2001) 

olduğu ve bu oranın Yunanistan’da %15 ile %30 (Kalliotis, 2000; Andreou, 2000; 

Pateraki, 2001) ve İngiltere’de ortaokul ve lise öğrencileriyle yapılan çalışmada oranın 

%10 (Ahmad & Smith, 1990) olduğu  görülmektedir.  

Literatürde zorbalık davranışına maruz kalanların yanı sıra zorbalık davranışını 

uygulayanların sıklığını ortaya koymak için yapılmış çalışmalar da mevcuttur. 

Zorbalık davranışını uygulayan öğrencilerin oranlarına bakıldığında; Norveç’te %7 

(Olweus, 1999b), Kanada’da %12 (Bentley & Li, 1995), İtalya’da ilkokulda %20 ve 

ortaokulda %15 (Genta ve ark., 1996), ABD’de %13 (Nansel, 2001), Yunanistan’da 

%6 (Pateraki, 2001) ve %17 (Andreou, 2001), İngiltere’de %20 (Ahmad & Smith, 

1990) olduğu görülmektedir. Bu araştırmalara bakıldığında zorbalık davranışını 

uygulayanların zorbalığa maruz kalanlara göre daha düşük oranda olduğu tespit 

edilmiştir (Pişkin, 2002). Buradan hareketle literatürde zorbalığa maruz kalan 

öğrencisi sayısının zorbalık uygulayanlardan daha fazla olduğunu ortaya koyan 

çalışmalara daha sık rastlanıldığı söylenebilir.  

Türkiye’de zorbalık davranışının sıklığına ilişkin yapılan bazı çalışmaların 

yurtdışındaki sonuçları desteklediği görülmektedir. Yıldırım’ın (2001) yaptığı bir 

çalışmada zorba öğrenci oranının %16 ve kurban öğrenci oranının %26, Pekel ‘in 

(2004) yaptığı bir çalışmada zorba öğrenci oranının %7,6 ve kurban öğrenci oranının 
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%9,3 olduğu saptanmıştır. Atik (2006) tarafından öğrencilerle yapılan başka bir 

çalışmada zorba öğrenci oranının %4,6, kurban öğrenci oranının %21,3 olduğu 

belirlenmiştir. Gökler (2007) yaptığı çalışmada zorba öğrenci oranının %10, kurban 

öğrenci oranının %27 olduğunu saptamıştır. Kartal ve Bilgin’in (2009) çalışmasında 

ise zorba öğrencilerin oranının %3,3 ve kurban öğrenci oranının %41,3 olduğunu 

belirlemiştir. Pişkin (2010) tarafından yapılan bir başka araştırmada kurban öğrenci 

oranının %35,1 ve zorba öğrenci oranının %6,2 olduğu saptanmıştır. Ancak 

Türkiye’de yapılan ve yurtdışındaki sonuçlardan farklı olarak zorbalık yapan 

öğrencilerin zorbalığa maruz kalanlardan daha fazla olduğuna ilişkin sonuçların elde 

edildiği çalışmalar da mevcuttur. Pişkin ve Ayas’ın (2005) farklı lise türlerinde okuyan 

öğrenciler üzerinde yaptığı bir araştırmada zorba öğrenci oranının %28,2 ve kurban 

öğrenci oranının %20,5; Kutlu’nun (2005) yaptığı bir araştırmada ise öğrencilerin 

%33’ünün zorba ve %31’inin kurban olduğu saptanmıştır. 

 

1.1.4. Zorbalık Davranışının Sonuçları 

Literatürde zorbalık davranışı yapmanın ve zorbalığa maruz kalmanın önemli 

fiziksel, sosyal ve psikolojik sonuçlarının olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur 

(Bradshaw 2015; Rigby 2003; Smith ve ark. 2004). Zorbalık davranışının öğrenciler 

üzerindeki sonuçlarını inceleyen çalışmalarda zorbalığa maruz kalanların mutsuz ve 

huzursuz oldukları, topluma katılamadıkları, fiziksel açıdan dengesiz tavırlar 

sergiledikleri, depresif ve somatik belirtilerden muzdarip oldukları ifade edilmiştir 

(Fekkes ve ark., 2004; Natvig ve ark., 2001). Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin 

kızgınlık, kaygı, korku ve endişe gibi duygular yaşadıkları, zorbalığa maruz kaldıkları 

ortamlardan kaçındıkları, zorbalığa uğradıkları okula gitmek istemedikleri; bazı kronik 

hastalık belirtileri yaşadıkları hatta zorbalığın intihara teşebbüs etme sebebi olduğunu 

ortaya koyan çalışmalar vardır (Elliot, 1992; Batsche & Knoff, 1994; Borg, 1998). 

Kumpulainen, Rasanen ve Puura ‘nın (2001) yaptığı çalışmada zorbalığa maruz kalan 

ya da zorbalık uygulayan öğrencilerde başta dikkat eksikliği, davranış bozukluğu ve 

depresyon gibi psikolojik bozuklukların görülme oranının diğer öğrencilere kıyasla 

daha fazla olduğu saptanmıştır (akt. Pişkin ve Ayas, 2011). Ayrıca literatürde zorbalığa 

maruz kalan kişilerin akademik anlamda düşük performans sergilediklerine ilişkin 

sonuçlara ulaşan çalışmalar da mevcuttur (Furniss, 2000; Hazler, Hoover ve Oliver, 
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1992). Zorbalık davranışının bireyi pek çok alanda olumsuz etkilediğini gösteren 

çalışmalar olduğu kadar bu etkilerin sadece ergenlik döneminde kalmayıp yetişkinlik 

döneminde de devam ettiğini gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (Olweus, 1993; 

Oliver, Hoover & Hazler, 1994; Farrington, 1993). 

 

1.1.5. Zorbalık Davranışıyla İlişkili Faktörler 

Literatüre bakıldığında zorbalık davranışının pek çok sosyodemografik 

değişkenle ilişkili olduğu görülmektedir. Zorbalıkla ilgili değişkenlerden biri yaştır. 

Literatüre bakıldığında zorbalık davranışının yaşa göre değişimini ele alan 

çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Zorbalık davranışını 

sergilemenin yaşla birlikte arttığını ortaya koyan çalışmaların yanı sıra (Ahmad & 

Smith, 1990, Boulton & Underwood, 1992; Collins ve ark. 2004, Wolke ve ark. 2001), 

literatürde zorbalık davranışının yaşa bağlı azaldığını gösteren çalışmalar da mevcuttur 

(Seals ve Young, 2003; Rios-Ellis, Bellamy ve Shoji (2000); Smith, Madsen ve 

Moody, 1999; Fonzi ve ark. 1999). 

Literatür verileri tarandığında zorbalığa maruz kalma durumunun yaşla birlikte 

azaldığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Boulton & Underwood, 1992; Pateraki, 

2001; Olweus, 1993,1994,1999b; Fonzi ve ark. 1999; Wolke, 2001; Collins ve ark. 

2004; Eisenberg ve ark. 2003; Hunter ve ark. 2004; Pellegrini ve Long 2002). 

Olweus’un (1999b) yaptığı geniş örneklemli bir çalışmada literatürle uyumlu olarak 

zorbalığa maruz kalmanın yaşla birlikte azaldığı fakat literatürün aksine zorbalık 

davranışını uygulamada yaşla birlikte bir değişim olmadığı görülmüştür.  

Bununla birlikte yapılan çalışmalarda küçük yaşlardaki öğrenciler arasında 

daha çok fiziksel zorbalığın yaygın olduğu, yaşın büyümesiyle birlikte ise sözel 

zorbalığın görüldüğü ortaya konmuştur (Boulton & Underwood, 1992; Pateraki, 2001; 

Lösel & Bliesener, 1999). Görüldüğü üzere yaşla birlikte sadece zorbalık davranışının 

sıklığı değil, aynı zamanda zorbalık türü de değişmektedir. 

Türkiye’de zorbalık davranışının yaşa göre değişimini ele alan çalışmalara 

bakıldığında; zorbalık oranlarının yaşla birlikte arttığı çalışmalara rastlanmıştır 

(Kandemir, 2006; Yurtal ve Cenkseven, 2006). Pişkin ve Ayas’ın (2005) yaptığı 

çalışmada zorbalık davranışı uygulamanın yaşla birlikte arttığı ancak zorbalığa maruz 
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kalmanın yaşla beraber azaldığı saptanmıştır. Zorbalık davranışının yaş ve cinsiyetle 

ilişkisini ele alan bir çalışmada kız öğrencilerde yaşla birlikte zorbalık davranışını 

uygulama ve zorbalığa maruz kalma oranı düşerken, yaşla birlikte erkek öğrencilerde 

zorbalık davranışını uygulama oranının arttığı ya da sabit kaldığı, zorbalığa maruz 

kalma oranının ise azaldığı ortaya konmuştur (Akgün 2005; Şirvanlı-Özen 2006; 

Şirvanlı-Özen ve Aktan 2010). Yurtdışındaki literatürle uyumlu olarak yaşla birlikte 

fiziksel zorbalık davranışlarının azaldığı, dolaylı zorbalık davranışlarının ise arttığı 

görülmektedir (Akgün 2005; Gültekin ve Sayıl 2005). 

Zorbalıkla ilişkili değişlerden bir diğeri de cinsiyettir. Zorbalık davranışı ve 

cinsiyet arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalarda, zorbalık davranışı uygulayan 

erkeklerin oranının kızlara göre daha fazla olduğu görülmektedir (Collins ve ark. 2004; 

Seals ve Young 2003; Wolke ve ark. 2001; Veenstra ve ark. 2005; Camodeca ve ark. 

2002; Pellegrini ve Long 2002; Boulton, Bucci ve Hawker 1999; Boulton & 

Underwood, 1992; Nansel, 2001).  

Literatürde, zorbalık davranışına maruz kalmanın cinsiyete göre değişip 

değişmediğine dair yapılan çalışmalarda ise farklı sonuçlara rastlanmaktadır. Bazı 

çalışmalarda zorbalık davranışına maruz kalan erkeklerin oranının kızlardan daha fazla 

olduğu (Wolke ve ark. 2001; Hunter ve ark. 2004; Pellegrini ve Long 2002; Collins ve 

ark. 2004); bazılarında ise zorbalık davranışına maruz kalan kızların oranının 

erkeklerden daha fazla olduğu (Veenstra ve ark. 2005; Eisenberg ve ark. 2003); bazı 

çalışmalarda ise zorbalık davranışına maruz kalma açısından kız ve erkekler arasında 

anlamlı bir fark bulunmadığı (Wolke ve ark. 2001; Collins ve ark. 2004; Schafer, 

Warner, ve Crick 2002; Camodeca ve ark. 2002; Boulton ve ark. 1999) saptanmıştır. 

Literatüre bakıldığında uygulanan ve maruz kalınan zorbalık türünün cinsiyete 

göre değiştiğini gösteren çalışmalar da mevcuttur. Buna göre erkekler daha çok vurma 

ve tekme atma gibi fiziksel zorbalık davranışı uygularken, kızlar daha çok gruptan 

dışlama gibi dolaylı zorbalık davranışı uygulamakta ve sözel zorbalık uygulama 

açısından her iki cins arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır (Olweus 1993, 1994; 

Mynard ve Joseph 2000). Zorbalık davranışına maruz kalma ve cinsiyet arasındaki 

ilişkiye bakıldığında erkekler daha çok fiziksel zorbalığa maruz kalırken (Cullerton-

Sen ve Crick 2005; Olweus 1993, 1994; Mynard ve Joseph 2000; Schafer ve ark. 2002) 

kızlar dolaylı (ilişkisel) zorbalığa maruz kalmakta (Olweus 1993, 1994; Mynard ve 
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Joseph 2000; Cullerton-Sen ve Crick 2005; Schafer ve ark. 2002) ve her iki cinsiyet 

arasında sözel zorbalığa maruz kalma bakımından fark bulunmamaktadır ( Olweus 

1993, 1994; Mynard ve Joseph 2000). Yapılan başka bir çalışmada ise erkeklerin daha 

çok fiziksel zorbalığa, kızların ise her iki cinsin de sözel zorbalığına maruz kaldığı 

ortaya konmuştur (Olweus, 1978; Stevenson ve Smith, 1989; Olweus, 1991; Pateraki, 

2001). 

 Türkiye’de zorbalık ve cinsiyet arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalara 

bakıldığında; zorbalık davranışını uygulama oranının kızlara kıyasla erkeklerde daha 

yüksek olduğu saptanmıştır (Bilgiç, 2007; Dölek, 2002; Eşici, 2007; Hilooğlu, 2009; 

Pekel, 2004; Pişkin ve Ayas 2005; Takış, 2007; Yurtal ve Cenkseven, 2007; Özkan ve 

Çifci 2010; Şirvanlı Özen ve Aktan 2010; Bayraktar 2009; Burnukara ve Uçanok 2012; 

Pekel 2004). Literatüre bakıldığında zorbalık davranışına maruz kalma oranının erkek 

öğrencilerde kızlara göre daha fazla olduğunu gösteren çalışmalar olmakla birlikte 

(Özkan ve Çifci 2010, Şirvanlı Özen ve Aktan 2010; Bilgiç, 2007; Dölek, 2002; Eşici, 

2007; Hilooğlu, 2009; Pekel, 2004; Pişkin ve Ayas 2005; Takış, 2007; Yurtal ve 

Cenkseven, 2007), zorbalığa maruz kalma açısından kızlarla erkekler arasında anlamlı 

bir farkın bulunmadığı çalışmalar da mevcuttur (Gültekin 2003; Pekel 2004). Pişkin’e 

göre (2003) kızlar daha çok sözel ve ilişkisel zorbalığa maruz kalırken erkekler ise 

fiziksel zorbalığa maruz kalmaktadır.  

Zorbalık davranışıyla ilişkili olan bir diğer faktör sınıftır. Literatür verileri 

incelendiğinde sınıf düzeyi arttıkça zorbalığa maruz kalma oranının azaldığını 

gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Olweus, 1991; Dölek, 2002). Borg’a (1998) göre 

sınıf düzeyi arttıkça zorbalık davranışı azalmamakta sadece fiziksel zorbalık yerini 

sözel zorbalığa bırakmaktadır (akt Pişkin ve Ayas, 2011). Lise öğrencileri üzerinde 

yapılan bir çalışmada (Pişkin ve Ayas, 2005) sınıf düzeyi arttıkça zorbalık davranışının 

arttığı zorbalığa maruz kalma oranının ise azaldığı bulunmuştur. Ancak literatürde bu 

bulgularla tutarsız olan çalışmalar da mevcuttur. İlköğretim öğrencileri arasında 

yapılan bir çalışmada zorbalık davranışı uygulama ve zorbalığa maruz kalma arasında 

sınıf düzeyine bağlı anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Pişkin, 2010). Literatürde bu 

çalışmayı destekleyen çalışmalar da mevcuttur (Craig, 1998; Schwartz, Proctor ve 

Chien, 2001; Smith, 1991). 
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Literatürdeki bazı çalışmalar zorbalık davranışı ve kardeş sayısı arasında bir 

ilişki bulamazken (Ekşisu, 2009; Ülker-Atav & Baran,2018; Mercan ve Yıldırım Sarı, 

2018; Coşkun, 2018), literatürde kardeş sayısı azaldıkça zorbalık davranışının arttığına 

ilişkin çok sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır (Yılmaz ve Çağlayan,2018). 

Ayrıca literatür verileri incelendiğinde zorbalık davranışının okulun türü ve 

özellikleriyle ilişkili olduğunu gösteren çalışmalara (Olweus, 1993; Roland ve 

Munthe, 1989), zorbalık davranışının ekonomik düzeyle ilişkili olduğunu gösteren 

çalışmalara (Whitney ve Smith, 1993; Pişkin, 2010) da rastlanmıştır.  

Yukarıda da bahsedildiği üzere zorbalık davranışıyla ilişkili pek çok faktör 

bulunmaktadır. Literatür incelendiğinde zorbalık davranışıyla ilişkili olan faktörler 

arasında ebeveyn kontrolü ve olumsuz otomatik düşünceler de vardır. Bu çalışmanın 

amacı olan, ebeveynden algılanan psikolojik kontrol ve zorbalık davranışı arasındaki 

ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin olası aracı rolü incelenmeden önce bu iki 

kavramla ilgili yerli ve yabancı literatür verileri özetlenecektir. 

 

1.2. Ebeveyn Davranışları 

      1.2.1. Ebeveyn Tutum ve Davranışları 

Ergenlik dönemi; çocukta biyolojik, fizyolojik, bilişsel ve sosyal anlamda pek 

çok gelişimin ve değişimin olduğu bir dönem olarak tanımlanmaktadır (Kulaksızoğlu, 

2015). Çocuğun kişilik gelişiminde ve davranışlarının şekillenmesinde ailenin önemli 

bir etkisinin olduğu bilinmektedir (Yavuzer, 2003).  Çocukluk ve erişkinlik arasında 

köprü görevi gören ergenlik döneminde, bireyde meydana gelen biyopsikososyal 

değişimler sebebiyle hem birey hem de ebeveynleri sürece uyum sağlamak konusunda 

zorlanmaktadır (Abalı, 2004). Bu uyum sürecinde odaklanılması gereken önemli 

faktörlerden biri de anne babanın tutum ve davranışlarıdır. Anne baba tutum ve 

davranışlarının bir boyutu olan ebeveyn kontrolü kavramına geçmeden önce ebeveyn 

tutum ve davranışlarına yönelik literatür verileri özetlenecektir. 

Ebeveyn tutumu kavramı, ebeveynin çocuğa yönelik davranışlarını ve çocukla 

kurduğu iletişim biçimlerini içermektedir ve ebeveynin çocuğa yönelik beklentileri de 

bu kavramın içinde yer almaktadır (Darling ve Steinberg 1993). Ebeveyn tutum ve 

davranışları da dahil olmak üzere, eğitim sistemi ve çocuk yetiştirme yöntemleri gibi 
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çeşitli yollarla çocuğun içinde yaşadığı toplum ve ailenin değerlerine uyum sağlaması 

sosyalizasyon olarak adlandırılmaktadır (Darling ve Steinberg, 1993; Maccoby ve 

Martin,1983). Dolayısıyla çocuğa kültürel değerlerin aktarılmasında ebeveyn 

tutumları bir sosyalizasyon aracı olarak görülmektedir (Grusec, Goodnow ve 

Kuczynski, 2000). Aynı zamanda kültür, ebeveyn tutumlarını belirleyen önemli 

faktörlerden biridir (Arslan, 2016; Kağıtçıbaşı, 2000) ve bu sebeple ebeveyn 

tutumlarına yönelik farklı sınıflandırmalar yapılmaktadır (Baumrind, 1991b; Kuzgun 

ve Eldeleklioğlu, 2005; Maccoby ve Martin, 1983). 

Baumrind (1980;1991a), ebeveyn tutum ve davranışlarını demokratik/dengeli, 

yetkeci/otoriter ve izin verici olarak üçe ayırmaktadır. Buna göre demokratik tutumu 

benimseyen ailelerde çocukla açık bir iletişim kurulmakta ve aynı zamanda çocuk 

duygusal olarak desteklenmektedir. Bu ailelerde çocuğun özerklik geliştirmesi için 

ortam sağlanırken aynı zamanda görece bir disiplin de söz konusudur ve çocuğun 

davranışları ebeveyninin gözetimi altındadır. Demokratik tutumu uygulayan ailelerde 

ebeveynlerin değerlerini içselleştiren çocukların psikolojik olarak da uyumlu bir 

gelişim gösterdiği belirtilmiştir. Bu çocukların gerek akademik anlamda başarılı 

olmaları gerekse uyumlu arkadaş ilişkileri geliştirmeleri açısından demokratik tutumla 

yetişmelerinin olumlu bir etkisi olduğunu ortaya koyan çalışmalar vardır (Spera, 

2005). 

Otoriter ebeveyn tutumunda çocuk, yeterince duygusal destek ve sıcak ilgi 

görmeden katı disiplin kurallarıyla yetiştirilir (Baumrind, 1980; 1991a). Bu ailelerde 

çocukların kurallara itaat etmesi beklenmekle birlikte ebeveynlerin çocuktan yüksek 

beklentileri vardır. Otoriter ebeveyn tutumunu benimseyen ailelerin çocuklarında 

düşük özsaygı, kaygı düzeyinde artış, ilişkilerinde onay alma ihtiyacı ve psikolojik 

açıdan uyum sorunu yaşadıkları ortaya konmuştur.   

İzin verici ebeveyn tutumunda ebeveynler çocuklarına yeterli kabul ve sıcak 

ilgiyi gösterirler fakat çocuğa kural koyma gibi disiplin konularında daha esnek 

davranırlar (Baumrind, 1980; 1991a). Yapılan çalışmalarda bu ailelerde yetişen 

çocukların duygularını kontrol etme ve sorumluluk almada problem yaşadıkları, 

stresle başa çıkamadıkları ve kendilerini düzenlemede sorun yaşadıkları belirtilmiştir 

(Baumrind, 1989; Darling ve Steinberg, 1993, Spera, 2005). 
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Baumrind’in ebeveyn tutumlarına ilişin bu sınıflamasından yola çıkan bazı 

araştırmacılar ebeveyn tutumlarını, sıcak ilgi/kabul ve kontrol/disiplin olarak 

adlandırılan iki boyutun yüksek ya da düşük olarak kesişmesiyle oluşan dört kategori 

şeklinde ele almışlardır (Darling ve Steinberg, 1993; Maccoby ve Martin, 1983; 

Steinberg, Mounts, Lamborn ve Dornbusch, 1991). Bu kategoriler; yüksek sıcak ilgi 

ve yüksek kontrolün olduğu demokratik-dengeli tutum, düşük sıcak ilgi ve yüksek 

kontrolün olduğu otoriter/yetkeci tutum, yüksek sıcak ilgi ve düşük kontrolün olduğu 

izin verici- şımartan tutum son olarak düşük sıcak ilgi ve düşük kontrolün olduğu 

ihmalkâr tutum şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflama Baumrind’in 

sınıflamasıyla kıyaslandığında demokratik tutumla otoriter tutumun benzerlik 

gösterdiği fakat Baumrind’in sınıflamasından farklı olarak izin verici tutumun iki 

farklı şekilde ele alındığı görülmektedir. Çocuklarını şımartan tutumla yetiştiren 

ailelerin çocuklarıyla tek yönlü bir iletişim kurarak tutarsız bir disiplin uyguladıkları 

ve çocuklarına sınır koymadıkları belirtilmiştir. İhmalkâr tutum ise ebeveynlerin tam 

anlamıyla ilgisiz olduğu ve ailedekilerin problemlerini çatışarak çözdüğü ve disiplinin 

çok az olduğu en olumsuz ebeveyn tutumu olarak kabul edilmektedir (Darling ve 

Steinberg, 1993; Maccoby ve Martin, 1983; Steinberg, Mounts, Lamborn ve 

Dornbusch, 1991).  

Literatür verileri incelendiğinde, bazı çalışmalarda anne-babanın bireye karşı 

tutum ve davranışlarının, birey üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler yarattığına dair 

bulgular mevcuttur (Kulaksızoğlu, 2015). Diğer yandan kimi çalışmalarda ise 

akademik başarı, özsaygı ve öz yeterlilik, kendiniz düzenleme ve sorumluluk alma gibi 

değişkenlerle demokratik tutum arasında pozitif bir ilişki varken otoriter tutumla 

negatif bir ilişki olduğu saptanmıştır (Buri, Louiselle, Misukanis ve Mueller, 1988; 

Spera, 2005; Steinberg, Dornbusch, Brown, 1992). Demokratik ebeveyn tutumunun 

psikolojik ve davranışsal problemlerle negatif yönde bir ilişkisi varken; otoriter 

tutumun sorumluluk almama ve yüksek stres yaşama gibi problemlerle pozitif bir 

ilişkisinin olduğu ortaya konmuştur (Lamborn, Mounts, Steinberg ve Dornbusch 1991; 

Wenar, 1994). Literatürde izin verici ebeveyn tutumunda aşırı ilgi bekleme, doyumsuz 

olma, sorumluluk almama ve yetersiz kendini düzenleme becerisiyle; ihmalkâr 

ebeveyn tutumunun ise dağınık kimlik gelişimi, madde kullanımı ve suça meyilli olma 

durumuyla ilişkili olduğu belirtilmiştir (Hoeve, Dubas, Eichelsheim, van der Laan, 

Smeenk ve Gerris, 2009; Lamborn ve ark., 1991). 
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Türkiye’de yapılan çalışmalarda ebeveyn tutumunun pek çok faktörle ilişkili 

olduğu ortaya konmuştur. Yapılan çalışmalarda ebeveyn tutumları ile; öznel iyi oluş 

(Sarı ve Özkan, 2016), benlik saygısı (Yücel, 2013), problem çözme becerisi (Arslan 

ve Kabasakal, 2013), öfkeyi ifade etme biçimleri (Özyürek ve Özkan, 2015), 

utangaçlık (Hamarta, Baltaci, Üre ve Demirbaş, 2010), akademik yeterlik ve başarı 

(Çapulcuoğlu ve Gündüz, 2013), problemli internet kullanımı (Büyükşahin Çevik ve 

Çelikkaleli, 2010) ve problem davranışlar (Arslan ve Balkıs, 2014) arasında ilişki 

olduğu saptanmıştır.  

Ebeveyn tutumlarının çocuğun içselleştirme ve dışsallaştırma problemleriyle 

ilgili olduğunu gösteren çalışmalar da literatürde mevcuttur. Pinquart’ın (2017) yaptığı 

çalışmada ebeveyn tutumları ve dışa yönelim davranış sorunları arasında ilişki olduğu 

saptanmıştır. Ergenlerle yapılan bir çalışmada otoriter ebeveyn tutumuna sahip bir 

ailede yetişenlerin daha fazla antisosyal davranışlar gösterdikleri ve daha fazla intihar 

eğilimine sahip oldukları belirtilmiştir (Arslan, 2012). Buna benzer sonuçlar lise 

öğrencileriyle yapılan başka bir çalışmada da elde edilmiştir. Yüksek düzeyde otoriter 

ebeveyn tutumuyla yetişen liseli ergenlerin, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde daha fazla 

antisosyal davranışlarda bulundukları saptanmıştır (Kabasakal ve Arslan, 2014). 

Ebeveyn tutumlarının içselleştirme problemleriyle ilişkisine bakıldığında; ebeveyn 

tutumları ile depresyon ve kaygı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmalarla birlikte, 

otoriter ebeveyn tutumunun daha fazla duygusal probleme sebep olduğunu ortaya 

koyan çalışmalar da mevcuttur (Adubale, 2017; Sharma, Sharma ve Yadava, 2011; 

Sümer, Gündoğdu Aktürk ve Helvacı, 2010). 

Ailenin sosyoekonomik durumunun ebeveyn davranışlarını etkilediği 

görülmektedir. Ailedeki yetersiz gelir ya da ekonomik durumda yaşanan bozulmalar 

olumlu ebeveyn davranışlarını azaltmakta, ebeveynlerin katı disiplin uygulamasını 

veya verdikleri fiziksel cezaları arttırmaktadır (Conger, Patterson ve Ge, 1995; 

McLoyd, 1990). McLeod ve Shanahan’a göre (1993); ebeveynlerin çocuklarına sıcak 

davranma ve çocuklarına destekleyici tutum sergileme gibi ebeveyn davranışları 

göstermelerinde, ekonomik durumlarında yaşanan sıkıntılar engelleyici bir faktördür. 

Literatüre bakıldığında çocuklarına yeteri kadar sözel ve duygusal yakınlık gösteren 

ve çocuğa da söz hakkı vererek hoşgörülü davranan annelerin sosyoekonomik 

durumunun diğerlerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (Hart ve Risley, 1995; 

Kelly, Sanchez- Hucies ve Walker, 1993). 



 

14 
 

Literatür verileri incelendiğinde, çocukların ruhsal durumları ve davranış 

örüntüleri üzerinde etkin olan faktörler arasında ebeveyn tutumları kadar ebeveyn 

kontrolünün de önemli bir role sahip olduğu görülmektedir (Kındap Tepe, Sayıl, 2012; 

Schaefer,1965). Bu nedenle bir sonraki bölümde ebeveyn kontrolüne değinilecektir. 

 

1.2.2. Ebeveyn Kontrolü 

 Ebeveyn kontrol kavramı, Baumrind’in ebeveynlerin otoritesindeki çeşitlilik 

üzerine çalışırken gelişmeye başlayan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır (akt. 

Çelik-Özden, 2013). İlk zamanlar kontrol kavramı; katı davranışlar, cezanın fiziksel 

olarak verilmesi şeklinde açıklansa da Baumrind zamanla bu kavramın içine çocuğun 

topluma dahil edilmesi için yapılan ve çocuğun davranışlarını uyumlu hale getirmeye 

çalışan ebeveyn uygulamalarını da dahil etmiştir (Steinberg ve Darling, 1993). 

Literatür incelendiğinde çeşitli kontrol tanımlarının yapıldığı görülmektedir. 

Yapılan çalışmaların birinde ebeveyn kontrol kavramı, ergenin dürtü ve arzularını 

düzenleyerek sosyal normlara uygun hale getirmelerine yardımcı olacak uygulamalar 

(Kakihara ve Tilton-Weaver, 2009) şeklinde tanımlarken başka bir çalışmada 

ebeveynin müdahaleci olması ve çocuğa baskı uygulaması şeklinde ele alınmıştır 

(Pomerantz ve Wang, 2009). Barber’e (1996) göre ebeveyn kontrolü kavramı; 

ebeveynin çocuğun davranışlarını kontrol edip düzenlemesi, çocuğun duygu ve 

düşüncelerini etkilemesi ve çocukların ebeveyne bağlılık sağlamaları gibi konuları 

içerir (akt. Çelik-Özden, 2013). 

Literatüre bakıldığında ebeveynliğin, ebeveyn kontrolü ve ebeveyn desteği 

olmak üzere iki boyutta ele alındığı söylenebilir (Maccoby ve Martin, 1983; Steinberg, 

1990). Ergenlik dönemi, kişilik gelişimi açısından bireyin özerklik ihtiyacının yüksek 

olduğu bir dönem olmakla birlikte, bireyin işlevselliğinde ebeveyn kontrolünün 

niteliği ve miktarının önemli bir etkisi bulunmaktadır (Kındap-Tepe, Sayıl, 2012). Bu 

dönemde ergen özerkliğini kazanmaya çalışırken aile de çocuğu üzerindeki kontrolünü 

artırma eğilimi göstermektedir (Hortaçsu, 2003).  

Ebeveyn kontrolünün çocuğun ruh sağlığını etkileyen faktörlerden biri olduğu 

belirtilmektedir (Schaefer,1965). Yapılan bir çalışmada yüksek ebeveyn kontrolünün 

çocukların öz yeterliliklerini azaltarak çaresizlik hissetmelerine ve bunun sonucunda 
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da anksiyete ve kaygı belirtileri göstermelerine neden olduğu belirlenmiştir (Dwairy 

ve Achoui, 2010).   Ebeveyn kontrolünün çocuğu denetleme ve izleme gibi olumlu 

etkileri olduğu kadar çocuktan sevgiyi esirgeme, onu suçlu hissettirme ve utandırma 

gibi olumsuz etkileri olduğu da bilinmektedir (Kındap Tepe, Sayıl, 2012).  

Barber ve arkadaşları (2005), demokratik tutum ve otoriter tutumda yüksek 

olarak yer alan kontrol boyutu yerine kontrol kavramını çocuğun davranışlarını kontrol 

eden uygulamalar diğer bir ifadeyle davranışsal kontrol ve çocuğun psikolojisini 

kontrol eden uygulamalar yani psikolojik kontrol olmak üzere ikiye ayırmıştır. 

Soenens ve Vansteenkiste'ye göre (2010), bu iki kontrol türünü birbirinden ayıran şey 

davranışsal kontrolün dışsal olması ve açıkça görülen bir şekilde uygulanması (örn; 

vurma ya da ceza verme gibi), içsel olan psikolojik kontrolün içsel özellikleri 

dolayısıyla, daha üstü kapalı ve gizli bir yapıda olmasıdır. Bu çalışmanın bir sonraki 

adımında, söz konusu kavramlar derinlemesine açıklanarak literatür verileri 

özetlenecektir. 

 

1.2.3. Ebeveyn Kontrol Türleri 

          1.2.3.1. Davranışsal Kontrol 

Davranışsal kontrol, ebeveynin uygun bulduğu veya bulmadığı davranışlarla 

ilgili olarak kural ve beklentilerini çocukla konuşarak bu beklentiler doğrultusunda 

çocuğun davranışlarını izleyerek düzenlemesidir (Barber ve ark., 2005; Soenens, 

Vansteenkiste, Luyckx ve Goossens, 2006). Davranışsal kontrol, ailenin çocuğa sınır 

ve kural koyduğu olumlu bir ebeveyn uygulaması olarak da tanımlanmaktadır 

(Smetana ve Daddis, 2002). Özetle; davranışsal kontrole, çocuğun davranışlarını 

gözlemleyip davranışları düzenlemek adına kurallar koyarak çocuğu denetleme ve 

kontrol etme girişimi denebilir (Barber, 1996; Barber, Stolz, Olsen ve Maughan, 

2005). Davranışsal kontrolün temel özellikleri arasında çocuğu gözlemleme, çocuk 

hakkında bilgi sahibi olma ve tutarlılık gösteren bir disiplin anlayışı yer almaktadır.  

Davranışsal kontrolün, çocuk ve ergenlerde farklı şekillerde uygulandığı 

görülmektedir. Davranışsal kontrol, çocuklarda daha çok çocuğa sınır ve kural koyma 

şeklinde kendini gösterirken, ebeveyn kural ve değerlerini içselleştirmiş olduğu 

düşünülen ergenlerde ise ergenin davranışlarını izleme şeklinde görülmektedir 
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(Patterson, Reid ve Dishion, 1992; Kerr ve Stattin, 2000; Stattin ve Kerr, 2000). İzleme 

davranışı; ergenin özerkliğine izin vermekle birlikte ergenin kiminle, nerede, ne 

yaptığı ve yaşıtlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi sağlarken ergenin davranışının, 

aile kuralları ve sosyal normlara göre düzenlenmesi ve denetlenmesine de imkan sunar 

(Barber, 1996). Çocuğun ailesel ve toplumsal normlara uyarak bunları 

içselleştirmesinde ve buna bağlı olarak sosyalleşmesinde izleme davranışı etkilidir 

(Pettit ve ark, 2001). 

Davranışsal kontrolün, psikolojik kontrolün aksine genel olarak çocuk üzerinde 

olumlu bir gelişime sebep olduğu belirtilmektedir (Barber, Olsen ve Shagle, 1994; 

Öztürk, Kındap ve Sayıl, 2006). Literatürde davranışsal kontrolde kullanılan izleme 

davranışının ergeni; anti sosyal davranışlara, saldırganlığa ve suça eğilimli arkadaşlara 

karşı koruduğunu ele alan çalışmalar vardır (Barber, Olsen ve Shagle, 1994; Chassin, 

Pillow, Curran, Molina ve Barrera, 1993; Dishion, Capaldi, Spracklen ve Li, 1995; 

Pettit, Bates, Dodge ve Meece, 1999; White ve Kaufman, 1997). Ayrıca literatür 

verileri tarandığında yalnız hissetme ve depresyon gibi içselleştirme belirtileri ile 

davranışsal kontrol arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koyan çalışmalar da 

mevcuttur (Barber ve ark., 1994; Kındap, Sayıl ve Kumru, 2008). 

Petit ve arkadaşlarına göre (2001), davranışsal kontroldeki ergenin 

davranışlarını izleme ve ona rehberlik etme ergenin gelişimine olumlu etki eden 

sosyalleşme işlevi görürken psikolojik kontrol ergenin özerkliğini ve kendini 

düzenleme becerisini olumsuz etkiler. Soenens ve Vansteenkiste’ ye (2010) göre 

davranışsal kontrole maruz kalan çocukların, ebeveynlerinin kurallarına uymalarını 

sağlayan şey cezadan kaçma ve somut ödülleri alma motivasyonudur.  

Literatür verileri incelendiğinde yapılan çalışmalarda yetersiz davranışsal 

kontrolün, çocuğun öz düzenleme becerilerinin gelişmemesine, oto kontrol eksikliğine 

bağlı davranış bozukluklarının ortaya çıkmasına ve sıklıkla dürtüsel davranışlara sebep 

olduğu belirtilmiştir (Baumrind, 1971; Baumrind, 1991b; Barber, 1996). 

 

          1.2.3.2. Psikolojik Kontrol 

Literatürde psikolojik kontrol kavramıyla ilgili çeşitli tanımlamalara 

rastlanmaktadır. Psikolojik kontrol “çocuğun psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarına 
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duyarlı olmayan, özerklik geliştirmesini ve bağımsız olmasını engelleyen 

sosyalleştirmeler” olarak tanımlanmaktadır (Barber, 1996, sayfa, 3299). Diğer bir 

deyişle psikolojik kontrol, çocuğun duygu ve düşüncelerini dile getirmesini ve 

otonomi geliştirmesini engelleyen, çocuğun benliğini hedef alan ebeveynlik tutum ve 

davranışları olarak açıklanmaktadır (Barber ve Harmon, 2002; Smetana ve Daddis, 

2002).  

Psikolojik kontrol ebeveyn çocuk ilişkisine zarar vermekle birlikte, psikolojik 

kontrol uygulayan ebeveynler çocuklarından sevgilerini esirgeyerek onları suçlu 

hissettirerek eleştirerek ya da onları göz ardı ederek çocuğunun kendini düzenlemesine 

de müdahalede bulunmaktadırlar (Barber, 1996). Buna ek olarak psikolojik kontrolün 

davranışsal kontrole kıyasla koşullu sevgi veya utandırma gibi manüplatif teknikleri 

içerdiği ve çocuğun içsel süreçlerini kontrol etmeyi amaçladığı belirtilmektedir 

(Barber ve Harmon, 2002). Çocuğun davranışlarını kendi isteğine göre değiştirme, 

çocuğun düşüncelerine müdahalede bulunup kısıtlama ve kontrol altında tutma gibi 

psikolojik kontrol uygulamaları ebeveyn-çocuk ilişkisini zamanla yıpratmaktadır 

(Kındap-Tepe ve ark., 2018).  

Literatür verileri incelendiğinde ebeveynin uyguladığı psikolojik kontrolün, 

çocuk ve ergenlerde kaygı ve depresyon gibi içselleştirme problemleri ve uyum 

bozukluğuyla ilişkili olduğu gösterilmektedir. (Barber, 1996,1999; Barber ve Harmon, 

2002; Conger, Conger ve Scaramella, 1997; Fuligni ve Eccles, 1993; Goldstein, Davis-

Kean ve Eccles, 2005; Soenens, Vansteenkiste, Luyten, Duriez ve Goossens, 2005). 

Ayrıca psikolojik kontrolün saldırganlık, riskli davranış gibi birtakım dışsallaştırma 

problemleriyle ilişkili olduğu da yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur (Barber, 

1996,1999; Barber ve Harmon, 2002; Barber ve Olsen, 1997; Conger, Conger ve 

Scaramella, 1997; Hart, Nelson, Robinson, Olsen ve McNeilley-Chouqe, 1998; Mills 

ve Rubin, 1998). Barber ve arkadaşlarının (2005), on farklı ülkedeki ergenlerle yaptığı 

çalışmada ebeveynden algılanan psikolojik kontrolün ergenin işlevselliğini olumsuz 

etkileyerek içselleştirme-dışsallaştırma problemlerini pozitif yönde yordadığı 

saptanmıştır.  

Yapılan çalışmalarda ebeveynden algılanan psikolojik kontrolün ergenin 

özgüveni (Conger ve ark., 1997), benlik saygısı (Leary ve Baumeister, 2000; Linver 

ve Silvenberg, 1995) ve kimlik oluşumunda (Luyckx, Soenens, Vansteenkiste, 
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Goossens ve Berzonsky, 2007) olumsuz etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bağımsız 

kimlik arayışında olan ergenin psikolojik kontrole maruz kalması ergenin özerkliğini 

kendini yönlendirme gelişimine engel olur (Pettit ve ark, 2001). Ayrıca psikolojik 

kontrole maruz kalan ergenler düşük özsaygı ve depresif belirtiler bakımından risk 

altındadırlar (Barber ve Harmon, 2002). 

Psikolojik kontrolün erkeklerde daha çok dışsallaştırma problemleriyle ilişkili 

olduğu gösterilirken (Kındap ve ark., 2008), kızlarda ise hem içselleştirme hem de 

dışsallaştırma problemlerini sergilemeyle ilişkili olduğu saptanmıştır (Kındap, Sayıl 

ve Kumru, 2008; Pettit ve ark., 2001). Literatüre bakıldığında kızların babalarından 

algıladıkları psikolojik kontrolle yaşam doyumu arasında negatif ilişki olduğu, 

anneden algılanan psikolojik kontrolün ise hem kız hem erkeklerin benlik saygısı 

üzerinde olumsuz etkisinin olduğu saptanmıştır (Shek, 2007). 

Psikolojik kontrolün birey üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra ebeveyn 

çocuk arasındaki ilişkileri de olumsuz etkilediği belirtilmektedir (Barber, 1996; Barber 

ve Harmon, 2002). Ergenin duygu ve düşüncelerine müdahale eden psikolojik kontrol 

uygulamaları ebeveynle kurulan güvenli bağı olumsuz etkilemekle birlikte ergenin 

bağımsız kişilik oluşumunu da tehdit etmektedir (Barber, 1996; Barber ve Harmon, 

2002; Soenens, Vansteenkiste, 2010). Psikolojik kontrol sayılabilecek çocuğu koşullu 

kabul etme davranışının çocukta aileye karşı kızgınlık duygularını oluşturarak ebeveyn 

çocuk ilişkilerini zayıflattığı ve olumsuz psikolojik gelişime sebep olduğu saptanmıştır 

(Assor, Roth ve Deci, 2004). Literatür incelendiğinde ebeveynle kurulan güvensiz 

bağlanma ile psikolojik kontrol arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar 

bulunmaktadır (Doyle ve Markiewicz, 2005; Karavasilis, Doyle ve Markiewicz, 

2003). 

Ebeveynlerden ziyade arkadaşlık ilişkilerinin ön planda olduğu ergenlik 

döneminde arkadaşlık ve özerklik gibi konularda hassas olan ergenler için psikolojik 

kontrol olumsuz bir ebeveynlik uygulaması sayılabilir (Kındap-Tepe ve ark., 2018). 

Psikolojik kontrolün çocukların sosyalleşme durumları üzerindeki olumsuz etkilerinin 

gösteren çalışmalar da mevcuttur. Yapılan bir çalışmada ebeveynlerinden psikolojik 

kontrol algılayan çocukların yalnızlık düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır 

(Soenens, Vansteenkiste, Duriez ve Goossens, 2006a). Ayrıca yapılan başka bir 

çalışmada ebeveynleri psikolojik kontrol uygulayan çocukların yaşıtlarından algıladığı 
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sosyal desteğin düşük olduğu bulunmuştur (Karavasilis, Doyle ve Markiewicz, 2003). 

Soenens ve Vansteenkiste (2010), yaptıkları çalışmada ebeveynden algılanan 

psikolojik kontrolün çocuk ve ergenlerin yaşıt ilişkilerini de olumsuz 

etkileyebileceğini belirtmiştir.  

Bayraktar ve arkadaşlarının (2008) yaptığı çalışmada ebeveynden algılanan 

psikolojik kontrolle anne babaya duyulan güven arasında negatif bir ilişki 

bulunmaktadır. Anne babadan algılanan psikolojik kontrolle zorbalık davranışı 

arasında ebeveyne duyulan güvenin aracı rolünün olduğu ve bu güvenin psikolojik 

kontrollün zorbalık davranışı üzerindeki olumsuz etkisini azalttığı saptanmıştır.  

Literatürde psikolojik kontrollün ebeveynin eğitim seviyesiyle ilişkisini ele 

alan bir çalışmada ebeveynin eğitim seviyesi arttıkça uyguladığı psikolojik kontrolün 

azaldığı saptanmıştır (Sayıl ve ark., 2012). 

Literatür verileri incelendiğinde ebeveyn kontrolünün yaş, cinsiyet kardeş 

sayısı gibi sosyodemografik değişkenlerle de ilişkili olduğu görülmektedir. 

Davranışsal kontrolün cinsiyete göre değişiklik gösterip göstermediğine ilişkin yapılan 

çalışmalarda kızların anne ve babalarından algıladıkları davranışsal kontrolün 

erkeklere göre daha fazla olduğu saptanmıştır (Kerr ve Stattin, 2000; Kındap ve ark., 

2008; Soenens ve ark., 2006b; Kındap-Tepe ve Sayıl, 2012). Psikolojik kontrolün 

cinsiyete göre değişiklik gösterip göstermediğine ilişkin yapılan çalışmalarda 

erkeklerin anne ve babalarından algıladıkları psikolojik kontrol kızlara göre daha fazla 

olduğu tespit edilmiştir (Harma, 2008; Kındap, 2011; Shek, 2005; Kındap-Tepe ve 

Sayıl, 2012). Barber’ın (1996) yaptığı çalışmada anneden algılanan psikolojik 

kontrolün erkek öğrencilerde daha fazla olduğu saptanmıştır. Psikolojik kontrollün 

cinsiyete göre değişmediğini gösteren çalışmalar da vardır. Shek‘ın (2007), yaptığı bir 

çalışmada psikolojik kontrolün cinsiyete göre farklılaşmadığını ortaya koymuştur. 

Literatürde anneden algılanan psikolojik kontrolün cinsiyete göre farklılık 

göstermediğine dair çalışmalar da mevcuttur (Roger ve ark. 2003; Kındap ve ark., 

2008; Sayıl ve Kındap, 2010). Literatür verileri incelendiğinde psikolojik kontrol ve 

yaş arasındaki ilişkinin ele alındığı çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. İleri-

Ünyeli’nin (2015) yaptığı yaş ile anne ve baba psikolojik kontrol ölçek puanları 

arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon saptamıştır. Literatürde kardeş sayısı ve 

psikolojik kontrol arasındaki ilişkiye dair kısıtlı çalışma olmakla birlikte İleri-
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Ünyeli’ye (2015) göre kardeş sayısı azaldıkça algılanan psikolojik kontrol sayısı 

artmakta, kardeş sayısı arttıkça algılanan psikolojik kontrol sayısı azalmaktadır.  

Psikolojik kontrolün ebeveyn tutumlarının bir boyutu olduğu göz önüne alınıp 

literatür tarandığında, algılanan psikolojik kontrolün otoriter ebeveyn tutumu ile 

pozitif, demokratik ebeveyn tutumu ile negatif ilişkisi olduğunu belirtilmiştir (Sayıl ve 

Kındap, 2010).  Ebeveyn tutumları ile olumsuz otomatik düşünceler arasındaki ilişkiyi 

ele alan bir çalışmada otoriter- koruyucu ebeveyn tutumuyla yetişen ergenlerin daha 

fazla olumsuz otomatik düşünce geliştirdikleri saptanmıştır (Tümkaya, Çelik ve 

Aybek, 2011). Al’ın (2018) çocuk ve ergenler üzerinde yaptığı çalışmada ebeveynden 

algılanan psikolojik kontrolün olumsuz otomatik düşünceleri arttırdığına ilişkin 

bulgular elde edilmiştir. 

Literatürdeki verilerden yola çıkarak bu çalışmada da psikolojik kontrolün 

olumsuz otomatik düşünceleri yordaması beklenmekle birlikte; söz konusu iki 

değişken arasındaki olası ilişkinin literatüre katkı sağlayacağı da düşünülmektedir. Bu 

amaçla çalışmanın sonraki bölümünde olumsuz otomatik düşüncelerden 

bahsedilecektir. 

 

1.3. Olumsuz Otomatik Düşünceler 

1.3.1. Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Kavramsallaştırılması 

Bilişsel davranışçı kuramın temelinde, çevreden gelen uyaranlarla onlara 

verilen tepki arasında bilişsel sistemin aracı olduğu görülmektedir (Türkçapar ve 

Sargın, 2012). Bu kurama göre; kişinin yaşadığı duygu durumunu anlamlandırmak için 

kişinin olayla ilgili düşüncesinin bilişsel içeriğine dikkat etmek gerekir (Corey, 2005). 

Dolayısıyla bilişin duygu ve davranışı etkilemesi durumu bu kuramın temel 

varsayımlarından biri sayılmaktadır (Reinecke ve ark. 2003, White ve Freeman 2000). 

Beck (1979)’e göre kişiyi rahatsız eden duygusal sorunlar, olaylardan ziyade kişinin 

bunları nasıl algıladığı ve nasıl değerlendirdiği ile ilişkilidir.  

Bilişsel Davranışçı Kuramda, kişinin çocukluğundan itibaren içinde yaşadığı 

aile ortamı ve sahip olduğu çevrenin etkisiyle şekillenen bilişsel yapı önemli bir yere 

sahiptir (O’Donohue ve Fisher, 2009). Bilişsel kuram bilişi, otomatik düşünceler ve 

şemalar olmak üzere iki başlığa ayırır ve buradaki şemalar ara inançlar ve temel 
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inançlardan oluşmaktadır. Bu üç bölüm iç içe geçmiş küme olarak düşünüldüğünde 

sırasıyla en dıştan en içe doğru Otomatik Düşünceler, Ara İnançlar ve Temel İnançlar 

şeklinde sıralanabilir (Türkçapar 2015, s.81). 

Beck’e (1979) göre, otomatik düşünceler bir olaya ilişkin anlık ve spontan 

olarak ortaya çıkan ve daha önce düşünülmemiş olan yorumlamalardır. Bu düşünceler 

çok hızlı ve otomatik bir şekilde açığa çıktığı için Beck, bu adlandırmayı yaptığını 

ifade etmektedir. Otomatik düşünceler; duygusal olarak zorlanılan anlarda, zihnin 

çoğunluğunu işgal eden, kendiliğinden gelen ve kontrol altına alınamayan düşünce ya 

da imgelerdir (Yalom ve Glick, 2006). Otomatik düşünceler, kişinin belirli bir 

durumda ansızın zihninde beliren ve sorgulama yapmaksızın doğru olduğuna inandığı 

bilişler olarak tanımlanmaktadır. Bu bilişlerin işlevsel olmayanları olumsuz otomatik 

düşünceler şeklinde ifade edilmektedir (Beck ve Newman, 2005).  

Bilişsel modele bakıldığında bireyin durum/olay karşısındaki düşünceleri ve 

bununla bağlantısı duygu ve davranışlarını etkileyenin durum/olaydan ziyade bireyin 

o duruma ilişkin yaptığı ve otomatik düşüncelerle ortaya çıkan yorumlamalarıdır 

(Beck, 2001).  Bu otomatik düşünceler olumlu ya da olumsuz olmak üzere her bireyde 

bulunarak kişinin davranışlarına etki etmektedir (Beck ve diğ., 2004). Bir durum 

karşısında bilinçli olmaksızın aniden ortaya çıkan bu otomatik düşünceler, tekrarlayıcı 

olumlu veya olumsuz otomatik benlik ifadeleridir (akt. Yavuzer ve Karataş, 2013). 

Kişiler çoğunlukla bu düşünceleri sorgulamaksızın doğru sayarlar (Beck, 2001).  

Bireyler otomatik düşünceden ziyade onun sebep olduğu duygunun farkındadır ve 

destek alarak bu otomatik düşüncelerini fark edebilmektedirler (Türkçapar, 2007). 

 Olumsuz otomatik düşüncelerden sonraki basamak ara inançlardır. 

Türkçapar’a göre (2015), ara inançlar bireyin davranışlarını etkileyen, diğer insanların 

başına gelenler ve kendi yaşadıklarıyla kalıcı hale gelen beklentiler ve kurallardır ve 

temel inançlarla otomatik düşüncelerin arasında yer alır. Beck (1995), ara inançların 

genelde koşul cümleleriyle ifade edildiğini ve bazı durumlarda işlevsiz ve uyum 

bozucu olduğunu belirtmektedir.  

Temel inançlar; zihnin derinliklerinde yer alan katı, aşırı genellenmiş ve 

değişime direnç gösteren yapılardır (Beck, 2001). Bu inançlar, geçmiş yaşantı ve 

deneyimler sonucu oluşan, kişinin kendisi ve çevresiyle ilgili bilgileri bir araya 

getirmesini sağlayan, kendisi, diğerleri ve dünyayla ilgili temel varsayımları içeren 
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bilişsel yapılardır (Türkçapar, 2015). Bireyin sahip olduğu bu inançlar çeşitli olaylar 

neticesinde harekete geçerek olumsuz duygulara ve psikolojik rahatsızlıklara sebep 

olur (Sharf, 2012). Özetle; bireyin çocukluğundaki deneyimleri öğrenme yoluyla 

birtakım temel düşünce ve inanç sistemlerini oluşturur ve günlük yaşam olayları bu 

inançları tetikleyerek olumsuz otomatik düşünceleri ortaya çıkarır ve negatif 

duyguların yaşanmasına neden olur (Demiralp ve Oflaz, 2007). 

 Beck; bu temel inançları çaresizlik, sevilmeme ve değersizlik olmak üzere üçe 

ayırmıştır. Güç ve performans yetersizliğiyle ilgili olan temel inançlar çaresizlik, 

duygusal eksikliklerle ilgili olanlar sevilmeme, ahlaki eksiklik ve suçlulukla ilişkili 

olanlar ise değersizlik olarak adlandırılmaktadır (akt. Türkçapar, 2015). 

Beck’e (1979) göre birçok rahatsızlık bireyin kendisi, çevresi ve geleceği ile 

ilgili olumsuz düşüncelerinden kaynaklanmaktadır. Beck’in kuramındaki bilişsel yapı 

anksiyete ve depresyon gibi içselleştirilmiş problemleri açıklamak adına oluşturulduğu 

için literatürde bu yapı ve dışsallaştırma problemleriyle ilgili çalışmalar kısıtlıdır (akt. 

Yavuzer ve Karataş, 2013). Olumsuz otomatik düşünce kavramını daha iyi anlamak 

adına sonraki bölümde literatürde bu konuyu ele alan bazı çalışmalara değinilecektir. 

 

1.3.2. Ergenlerde Olumsuz Otomatik Düşünceleri Ele Alan Çalışmalar 

Literatür verileri incelendiğinde olumsuz otomatik düşüncelerle ilişkili pek çok 

faktöre rastlanmaktadır. Çocuk ve ergenler üzerinde yapılan çalışmalarda olumsuz 

otomatik düşüncelerin depresyon (Kercher, Rapee ve Schniering, 2009), kaygı 

(Bernard ve Cronan, 1999), saldırganlık (Zwemer ve Deffenbacher, 1984; Hazaleus 

ve Deffenbacher, 1985; Martin ve Dahlen, 2004) ve benlik saygısı (Daly ve Burton, 

1983; Dye, 1980; Omizo, Grace Lo, Williams,1986; Donegan ve Rust, 1998) ile ilişkili 

olduğu gösterilmiştir.  

Olumsuz otomatik düşünceler ve benlik saygısı arasındaki ilişkilerin ele 

alındığı çalışmalarda olumsuz otomatik düşünceler ve benlik saygısı arasında negatif 

yönde ilişkilerin olduğu saptanmıştır (Burnett, 1995; Daly ve Burton, 1983; Erickson, 

Horan ve Hackett, 1991; McLennan, 1987; Preechawang, 2004). 
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 Literatürde olumsuz otomatik düşünceler ve kaygı arasında pozitif anlamlı 

ilişkilerin olduğu belirtilmektedir (Leahy, 2003; Wells, 1997; Calvete, Connor-Smith, 

2005; Ganellen,1988). 

Diğer yandan olumsuz otomatik düşünceler ile depresyon arasında anlamlı 

ilişkiler bulunduğu da bilinmektedir (Aydemir, Temiz ve Göka, 2002; Aydın 1990; 

Aytar, 1987; Beck, 1967; Bozkurt, 1998; Calvete ve Connor-Smith, 2005; Friedman, 

Hurt, Clarkin, Corn ve Aronoff, 1983; Huang, Sousa, Tu ve Hwang, 2005; Leahy, 

2003; Schniering ve Lyneham, 2006; Stiles ve Götestam, 1989; Wells, 1997).   

Lise öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada saldırganlık düzeyi yükseldikçe 

kendine yönelik negatif duygu ve düşünceler artmaktadır (Kurtoğlu, 2009). Aynı 

çalışmada saldırganlık düzeylerinin erkek öğrencilerde daha fazla olduğu ve sınıf 

düzeyi ve yaşla birlikte arttığı saptanmıştır. Ayrıca olumsuz otomatik düşüncelerin 

erkek öğrencilerde daha fazla olduğu, sınıf düzeyi ve yaşla birlikte artış gösterdiği 

saptanmıştır.  

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde; düşmanlık ve intikamla ilgili olumsuz 

otomatik düşüncelerin saldırganlığın en önemli yordayıcısı olduğu (Beck ve Freeman 

1990; Calvete ve Connor-Smith 2005; Calvete ve ark. 2005; Kurtoğlu, 2009; 

Schniering ve Rapee 2004) ve pasif agresif davranış bozukluğu sergileyenlerin bu 

düşüncelere sahip olduğu belirtilmektedir (Beck ve ark. 2008).  

Lise öğrencileriyle yapılan bir çalışmada öfke ile depresyon, anksiyete ve 

düşmanlık gibi ruhsal belirtiler arasında (Bozkurt ve Çam 2010) ve saldırganlıkla ile 

mantık dışı inançlar arasındaki (Fives ve ark. 2011) ilişkilerin anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir.  

Öztütüncü ‘nün (1996) lise öğrencileriyle yaptığı çalışmada; kız öğrencilerin 

erkek öğrencilerden daha fazla olumsuz otomatik düşüncelere sahip olduğunu ve 

olumsuz otomatik düşünceler arttıkça depresif duygu durumunun da arttığı 

saptanmıştır.  

Literatürde negatif duyguların (Schniering ve Rapee, 2004) ve negatif ruh 

halinin (McHugh ve Wierzbicki, 1998) olumsuz otomatik düşünceler tarafından 

yordandığı belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarla öfke duygusunun yaşanması ve 
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öfkeli davranışlar sergilemenin birtakım olumsuz inançlarla ilişkili olduğu 

saptanmıştır (Boman 2003, Deffenbacher 1999, Murphy 1980). 

Literatür verileri incelendiğinde olumsuz otomatik düşüncelerin içsel 

(anksiyete, depresyon vb.) ve dışsal (saldırganlık) problemlerle ilişkili olduğu kadar 

yaş, cinsiyet, okul türü ve sınıf gibi sosyodemografik değişkenlerle de ilişkili olduğu 

görülmektedir. Literatür verileri incelendiğinde yaşla birlikte olumsuz otomatik 

düşüncelerin artış gösterdiğine dair çalışmalara rastlanmakla birlikte (Hogendoorn ve 

ark., 2010; Schniering ve Lyneham,2006; Kurtoğlu, 2009) olumsuz otomatik 

düşüncelerin yaşa göre farklılaşmadığı çalışmalara da rastlanmaktadır (Schniering ve 

Rapee,2002; Garber, Weiss, Shanley, 1993). Cinsiyet ve olumsuz otomatik düşünceler 

arasındaki ilişkilere bakıldığında kız öğrencilerin erkeklere kıyasla daha fazla olumsuz 

otomatik düşüncelere sahip olduğu belirtilmektedir (Öztütüncü, 1996; Usta, 2017; 

Bozkurt 1998; Schniering ve Rapee 2002; Karakaya ve ark., 2007). Ancak literatürde 

bu sonuçla çelişen çalışmaya da rastlanmıştır. Buna göre Kurtoğlu’nun (2009) yaptığı 

çalışmada olumsuz otomatik düşüncelerin erkeklerde daha yüksek olduğuna ilişkin 

bulgulara ulaşılmıştır. Ayrıca literatür verileri incelendiğinde olumsuz otomatik 

düşüncelerin cinsiyete göre farklılaşmadığını ortaya koyan çalışmalar da mevcuttur 

(Güloğlu ve Aydın, 2007; Karahan ve ark., 2006; Tümkaya, Çelik ve Aybek, 2008). 

Literatürde ebeveynin eğitim düzeyi ile çocuğun olumsuz otomatik düşünceleri 

arasında ilişki olduğunu ortaya koyan çalışmalar da mevcuttur. Buna göre anne 

babanın eğitim düzeyi düştükçe olumsuz otomatik düşünceler artmaktadır (Bulut-

Serin ve Aydınoğlu, 2011; Çivitçi, 2006). 

Güler’in (2017) yaptığı bir çalışmada ebeveynden algılanan psikolojik 

kontrolle olumsuz otomatik düşünceler arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Buna göre yapılan çalışmada olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinin 

fiziksel tehdit, kişisel başarısızlık, düşmanlık alt ölçekleri ve olumsuz otomatik 

düşünceler ölçeğinden alınan toplam puan ile ebeveynden algılanan psikolojik kontrol 

arasında pozitif anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.  

 Literatürde olumsuz otomatik düşüncelerle ve okul türünün arasındaki ilişkiyi 

koyan çalışmaların kısıtlı olduğu görülmektedir. Atalan-Ergin’iin (2013) yaptığı 

çalışmada özel okullarda okuyan öğrencilerin olumsuz otomatik düşünceler 

ölçeğinden aldıkları puanların devlet okulundaki öğrencilere kıyasla daha yüksek 
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olduğu saptanmıştır. Olumsuz otomatik düşüncelerle sınıf düzeyi arasındaki ilişkinin 

ortaya konduğu çalışmalara bakıldığında, büyük sınıf öğrencilerinin olumsuz otomatik 

düşünce düzeylerinin küçük sınıfa giden öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğunu 

ortaya koyan çalışmalar mevcuttur (Kurtoğlu, 2009; Atalan-Ergin, 2013). 

Yukarıda zorbalık davranışı, ebeveyn kontrolü ve olumsuz otomatik düşünce 

kavramlarına ilişkin literatür bilgileri verilmiştir. Bu çalışma kapsamında psikolojik 

kontrol ve zorbalık davranış arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin etkisi 

ele alınacaktır. Fakat bunun öncesinde olumsuz otomatik düşünceler ve zorbalık 

davranışı arasındaki ilişkinin ve ebeveyn kontrolüyle zorbalık davranışı arasındaki 

ilişkinin ortaya konmasının çalışmanın ilerleyen aşamaları için fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

     1.3.3. Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Zorbalık Davranışı Arasındaki İlişki 

           Bu çalışma kapsamında, ergenlerdeki olumsuz otomatik düşüncelerin zorbalık 

davranışını yordaması beklenmektedir. Bununla ilgili literatür incelendiğinde; 

ergenlerle yapılan bir araştırmada rasyonel olmayan inançlarla fiziksel saldırganlık 

arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur (Fives ve ark. 2011). Schniering ve Rapee 

(2004)’nin çocuk ve ergenlerle yaptığı çalışmada, düşmanlık ve intikima yönelik 

otomatik düşüncelerin saldırganlığı yordadığı ortaya konmuştur. 

  Yavuzer ve Karataş (2013)’ın ergenlerle yaptığı bir çalışmada otomatik 

düşünceler ile fiziksel saldırganlık arasındaki ilişkide, öfkenin tam aracılık rolü olduğu 

ortaya konmuştur. Lise öğrencileriyle yapılan bir başka çalışmada kişilerarası bilişsel 

çarpıtmalarla (olumsuz otomatik düşüncelerle), saldırgan davranışlar arasında anlamlı 

pozitif korelasyon bulunmuştur (Uğur ve Murat, 2014). Lise öğrencileriyle yapılan bir 

çalışmada ergenlerin kendilerine yönelik negatif düşünceleri arttıkça saldırganlık 

düzeylerinin de arttığı bulunmuştur (Kurtoğlu, 2009). 

 Literatürde çocuk ve ergenlerle yapılan çalışmalarda işlevsel olmayan 

inançların zorbalık davranışına sebep olduğuna dair sonuçların elde edildiği 

çalışmalara rastlanmaktadır (Doll ve Swearer, 2006; Gökkaya ve Sütcü, 2015). Hatta 

literatürde bilişsel davranış terapilerin işlevsel olamayan inançlar üzerindeki 
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müdahalesi sonrasında zorbalık davranışının azaldığını ortaya koyan çalışmalar 

mevcuttur (Dölek, 2002; Kutlu, 2005; Mc Laughlin, 2010; Meyer ve Lesch, 2000). 

Olumsuz otomatik düşüncelerin saldırganlık davranışıyla ilişkisi olduğu 

literatürde desteklenmekle birlikte, bu çalışmanın sonucunda da olumsuz otomatik 

düşüncelerin saldırganlığın bir türü olan zorbalık üzerinde yordayıcı bir etkisinin 

olması beklenmektedir. 

 

 1.3.4. Ebeveyn Kontrolü ve Zorbalık Davranışı Arasındaki İlişki 

Bu çalışma kapsamında, ebeveynden algılanan psikolojik kontrolün ergenlerde 

zorbalık davranışını yordaması beklenmektedir. Bununla ilgili literatür 

incelendiğinde; ebeveynlerin çocuk üzerindeki kontrolü, denetleyici tutumları, çocuğa 

olan ilgileri ve onunla kurdukları iletişim biçimleri zorbalık davranışını uygulama ya 

da zorbalığa maruz kalma durumuyla ilişkili bulunmuştur (Bernstein ve Watson, 1997; 

Stevens, De Bourdeaudhuij ve Oost, 2002; Holmes ve Holmes-Lonergan, 2004; 

Olweus, 1993; Smokowski ve Kopasz, 2005). 

Yapılan bir çalışmada zorbalık yapan çocukların ebeveynlerinin fiziksel 

disiplin uyguladıkları, çocuklarına karşı düşmanca tavırlar sergiledikleri ve onlara 

reddedici davrandıkları, zayıf problem çözme becerisine sahip oldukları ve 

saldırganlığa izin verdikleri görülmüştür (Demeray ve Malecki, 2003; Loeber ve 

Dishion, 1984). Bu çalışmaya benzer şekilde Stevens ve arkadaşlarının (2002) yaptığı 

çalışmada, zorbalık davranışı uygulayan çocukların ebeveynlerini daha az uyumlu ve 

daha fazla düşmanca algıladıkları ortaya konmuştur. Zorbalığa maruz kalan çocukların 

ebeveynlerinin ise aşırı koruyucu oldukları, daha az reddedici ve düşmanca davranışlar 

gösterdikleri bulunmuştur (Olweus, 1993; Rican, Klicperova ve Koucka, 1993). 

Fielder’e (2006) göre, otoriter anne baba tutumu ile zorbalık davranışını sergileme 

arasında ilişki vardır. Buna göre çocuk, yüksek anne baba kontrolü algıladığında ve 

aile içi ilişkileri sıcak olarak algılamadığında zorbalık davranışını uygulama olasılığı 

arttırmaktadır. Literatürdeki çalışmalarda zorbalık davranışını uygulayan çocukların 

ebeveynlerine bakıldığında ebeveynlerin sert ve tutarsız davranışlar sergiledikleri 

(O’Moore, 1989’dan aktaran Turgut, 2005); baskıcı ve otoriter çocuk yetiştirme 

tutumlarını benimsedikleri (Oliver ve ark., 1994) ve fiziksel cezayı uyguladıkları 
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(Espelage, Bosworth ve Simon, 2000; Oliver ve ark., 1994) ortaya konmuştur. Zottis 

ve arkadaşlarının (2014) yaptığı çalışmada ebeveynin çocuklarına karşı cezalandırıcı 

ve otoriter tutumu zorbalık davranışıyla ilişkili bulunmuştur (akt Yılmaz ve Çağlayan, 

2018). 

Literatüre bakıldığında Meksikalı ailelerle yapılan bir çalışmada cezalandırıcı 

ve kısıtlayıcı ebeveyn davranışı ve ebeveynin psikolojik kontrolü hem pasif dirençli 

hem de kışkırtıcı dirençli çocuk davranışlarıyla pozitif ilişkili bulunmuştur (Bronstein, 

1994). Ergenlerle yapılan bir başka çalışmada anneden ve babadan algılanan psikolojik 

kontrolün ve ergenliğin başlama yaşının ergenlerdeki içsel ve dışsal davranış 

problemlerini yordadığına ilişkin bulgulara rastlanmıştır (Arım ve Shapka, 2008).  

Ebeveynden algılanan psikolojik kontrolün ergenlerde içselleştirilmiş ve 

dışsallaştırılmış davranış sorunlarını arttırdığı ortaya konulmuştur (Barber ve Harmon, 

2002). Ergenlerde yapılan bir başka çalışmada ebeveynden algılanan sosyal destek, 

sosyal girişim ve düşük depresyonla ilişkiliyken; algılanan psikolojik kontrolün 

antisosyal davranışlar ve yüksek depresyonla ilişkili olduğu bulgulamıştır (Barber ve 

ark., 2005).   

Kındap, Sayıl ve Kumru (2008) tarafından yapılan bir çalışmada anneden 

algılanan yüksek psikolojik kontrolün kızlarda hem içselleştirme hem de dışsallaştırma 

davranış problemlerini arttırdığı erkeklerde ise sadece dışsallaştırma davranış 

problemlerini arttığı ortaya konulmuştur.  Ayrıca literatürde psikolojik kontrolle 

ergenin sosyal işlevselliği arasındaki ilişkide ilişkisel saldırganlığın aracı rolüne 

bakılan bir çalışmada da psikolojik kontrollün saldırganlık davranışını yordadığı 

bulunmuştur (Kındap-Tepe ve Sayıl, 2012). 

Psikolojik kontrolün saldırganlık gibi bir dışsallaştırma problemine sebep 

olduğu literatürde desteklenmekle birlikte, bu çalışmanın sonucunda da psikolojik 

kontrolün saldırganlığın bir türü olan zorbalık üzerinde yordayıcı bir etkisinin olması 

beklenmektedir. 
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BÖLÜM 2 

2.AMAÇ VE HİPOTEZLER 

 

2.1. Amaç 

Literatürde psikolojik kontrolle zorbalık davranışı arasında ilişki olmakla 

birlikte, her psikolojik kontrol algılayan ergenin zorbaca davranmadığı görülmektedir. 

Bu durum arada başka süreçlerin olabileceğini akla getirmektedir. İlk bölümde de 

bahsedildiği üzere davranışın ortaya çıkmasında şemalar ve olumsuz otomatik 

düşünceler gibi birtakım bilişsel süreçlerin devreye girdiği bilinmektedir. Buradan 

hareketle psikolojik kontrol ve zorbalık davranış arasındaki ilişkide olumsuz otomatik 

düşüncelerin etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan literatür verileri 

incelendiğinde de algılanan psikolojik kontrol ve zorbalık davranışı arasındaki ilişkide 

olumsuz otomatik düşüncelerin olası aracı rolünün analiz edildiği çalışmalara 

rastlanmamıştır. 

Dolayısıyla bu araştırmada, algılanan psikolojik kontrol ve zorbalık davranışı 

arasındaki ilişkide zorbalık davranışı yordanan değişken, algılanan psikolojik kontrol 

yordayıcı değişken olarak belirlenmiştir. Söz konusu ilişkide olumsuz otomatik 

düşüncelerin olası medyatör (aracı) rolünün bulunup bulunmadığını incelemek bu 

araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

           Bu çalışmanın yan amacı ise katılımcıların algıladıkları psikolojik kontrol, 

zorbalık davranışı ve olumsuz otomatik düşünce düzeyleri ile sosyodemografik veriler 

arasında anlamlı ilişkilerin bulunup bulunmadığına bakarak sosyodemografik verilerin 

bahsedilen değişkenleri ne derece etkilediğini ortaya koymaktır. Ayrıca literatürde 

konuyla ilgili yapılan araştırmalar göz önüne alınarak daha önce tespit edilen ilişkilerin 

bu çalışmayla uyumlu olup olmadığını raporlamaktır.  
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2.2. Hipotezler 

1) Ergenlerin annelerinden algıladıkları psikolojik kontrolün zorbalık davranışı 

üzerindeki etkisinde, olumsuz otomatik düşüncelerin anlamlı bir aracı 

(medyatör) etkisi vardır. Bu doğrultuda geliştirilen işlemsel hipotezler şu 

şekildedir; 

A) Anneden algılanan psikolojik kontrol ile ergenlerdeki zorbalık davranışı 

arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin sosyal tehdit alt boyutu 

anlamlı bir aracı (medyatör) etkiye sahiptir. 

B) Anneden algılanan psikolojik kontrol ile ergenlerdeki zorbalık davranışı 

arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin kişisel başarısızlık alt 

boyutu anlamlı bir aracı (medyatör) etkiye sahiptir. 

C) Anneden algılanan psikolojik kontrol ile ergenlerdeki zorbalık davranışı 

arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin düşmanlık alt boyutu 

anlamlı bir aracı (medyatör) etkiye sahiptir. 

D) Anneden algılanan psikolojik kontrol ile ergenlerdeki zorbalık davranışı 

arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin fiziksel tehdit alt boyutu 

anlamlı bir aracı (medyatör) etkiye sahiptir. 

2) Ergenlerin babalarından algıladıkları psikolojik kontrolün zorbalık davranışı 

üzerindeki etkisinde, olumsuz otomatik düşüncelerin anlamlı bir aracı 

(medyatör) etkisi vardır. Bu doğrultuda geliştirilen işlemsel hipotezler şu 

şekildedir; 

A) Babadan algılanan psikolojik kontrol ile ergenlerdeki zorbalık davranışı 

arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin sosyal tehdit alt boyutu 

anlamlı bir aracı (medyatör) etkiye sahiptir. 

B) Babadan algılanan psikolojik kontrol ile ergenlerdeki zorbalık davranışı 

arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin kişisel başarısızlık alt 

boyutu anlamlı bir aracı (medyatör) etkiye sahiptir. 

C) Babadan algılanan psikolojik kontrol ile ergenlerdeki zorbalık davranışı 

arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin düşmanlık alt boyutu 

anlamlı bir aracı (medyatör) etkiye sahiptir. 
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D) Babadan algılanan psikolojik kontrol ile ergenlerdeki zorbalık davranışı 

arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin fiziksel tehdit alt boyutu 

anlamlı bir aracı (medyatör) etkiye sahiptir. 

3) Katılımcıların psikolojik kontrol, olumsuz otomatik düşünceler ve zorbalık 

davranış düzeyleri sosyodemografik özelliklere göre anlamlı olarak 

değişecektir. Bu doğrultuda geliştirilen işlemsel hipotezler şu şekildedir;  

A) Katılımcıların anneden algıladıkları psikolojik kontrol; yaş, cinsiyet, sınıf, 

okul türü, okul başarısı, kardeş sayısı, doğum sırası, yaşadığı kişiler, 

ebeveynlerin eğitim durumu, ebeveynlerin çalışma durumu ve ailenin gelir 

düzeyi gibi sosyodemografik değişkenlere göre anlamlı olarak 

değişecektir. 

B) Katılımcıların babadan algıladıkları psikolojik kontrol; yaş, cinsiyet, sınıf, 

okul türü, okul başarısı, kardeş sayısı, doğum sırası, yaşadığı kişiler, 

ebeveynlerin eğitim durumu, ebeveynlerin çalışma durumu ve ailenin gelir 

düzeyi gibi sosyodemografik değişkenlere göre anlamlı olarak 

değişecektir. 

C) Katılımcıların “Otomatik Düşünceler Ölçeği”nden elde ettikleri puanlar; 

yaş, cinsiyet, sınıf, okul türü, okul başarısı, kardeş sayısı, doğum sırası, 

yaşadığı kişiler, ebeveynlerin eğitim durumu, ebeveynlerin çalışma 

durumu ve ailenin gelir düzeyi gibi sosyodemografik değişkenlere göre 

anlamlı olarak değişecektir. 

D) Katılımcıların “Çocuğun Sosyal Davranış Ölçeği”nden elde ettikleri 

puanlar; yaş, cinsiyet, sınıf, okul türü, okul başarısı, kardeş sayısı, doğum 

sırası, yaşadığı kişiler, ebeveynlerin eğitim durumu, ebeveynlerin çalışma 

durumu ve ailenin gelir düzeyi gibi sosyodemografik değişkenlere göre 

anlamlı olarak değişecektir. 
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BÖLÜM 3 

3.YÖNTEM 

 

3.1. Katılımcılar 

    3.1.1. Katılımcı Verilerinin Toplanması 

Bu araştırmanın örneklemini İstanbul Küçükçekmece’de rastgele örnekleme 

yöntemiyle seçilen iki devlet okulu ve üç özel okulun 6.,7. ve 8. sınıf öğrencileri 

oluşturmaktadır.  TUİK verilerine göre 2018 yılında ortaokula giden 756.739 kişilik 

öğrenci evreni içerisinden Raosoft Örneklem Hesaplama Aracı ile yapılan örneklem 

büyüklüğü hesaplamasında, %95 güven aralığı ve %5 hata payı baz alındığında 

katılımcı sayısının 384 kişi olduğu hesaplanmıştır. Araştırmaya dahil edilen okulların 

da desteği sayesinde veri toplama sürecinde 426 katılımcıya ulaşılmıştır. Ancak 

araştırmaya 397 katılımcı dahil edilmiştir. Toplamda 397 katılımcının yer aldığı bu 

çalışmada içleme ve dışlama kriterleri aşağıdaki gibidir; 

o İçleme Kriterleri 

• 12-15 yaş arasında olmak 

• 6.,7. ve 8. sınıf öğrencisi olmak 

• Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir özel okul ya da devlet okulunda 

okumak 

o Dışlama Kriterleri 

• 12 yaşından küçük ya da 15 yaşından büyük olmak 

• Her iki ebeveynin ya da ebeveynlerden birinin hayatta olmaması 
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    3.1.2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılan 397 katılımcının sosyodemografik bilgileri Tablo 3.1, 

Tablo 3.2, Tablo 3.3 ve Tablo 3.4’te yer almaktadır. Araştırmanın veri toplama 

aşamasında 426 kişiye ulaşılmış fakat ölçeklerdeki bazı kısımları boş bırakan ve 

içleme kriterlerini karşılamayan 29 kişi analize dahil edilmemiştir.  

 

Tablo 3.1 Ergenlerin Cinsiyet, Yaş, Sınıf, Okul Türü ve Okul Başarısına İlişkin 

                    Dağılımlar 

  n % 

Cinsiyet 
Kız 211 53,1 

Erkek 186 46,9 

Yaş 

  12 122 30,7 

  13 114 28,7 

  14 151 38,0 

  15 10   2,5 

Sınıf 

6. Sınıf 92 23,2 

7. Sınıf 151 38,0 

8. Sınıf 154 38,8 

Okul Türü 
Özel Okul 207 52,1 

Devlet Okulu 190 47,9  

Okul Başarısı 

  Düşük 22   5,5 

  Orta 142 35,8 

  İyi 230 57,9 

 

Tablo 3.1’de araştırmaya katılan ergenlerin cinsiyet, yaş, sınıf, okul türü ve 

okul başarısına dair veriler yer almaktadır. Tablodaki verilere bakıldığında 

katılımcıların %53,1 ‘inin (n=211) kız ve %46,9 ‘unun (n=186) erkek olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımları incelendiğinde; %30,7 

‘sinin (n=122) 12 yaşında, %28,7 ‘sinin (n= 114) 13 yaşında, %38 ‘inin (n=151) 14 
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yaşında ve %2,5 ‘inin (n=10) 15 yaşında olduğu görülmektedir. Katılımcıların %23,2 

‘si (n=92) 6. Sınıf, %38 ‘i (n=151) 7. Sınıf ve %38,8 ‘i (n=154) 8. Sınıf öğrencisidir. 

Katılımcıların %52,1 ’i (n=207) özel okula ve %47,9 ‘u (n=190) devlet okuluna 

gitmektedir. Katılımcıların okul başarısına göre dağılımları incelendiğinde; %5,5 ‘inin 

(n=22) okul başarısı düşük, %35,8 ‘inin (n=142) okul başarısı orta ve %57,9 ‘unun 

(n=230) okul başarısının iyi olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3.2 Ergenlerin Kardeş Sayısı, Doğum Sırası ve Kiminle Yaşadıklarına İlişkin 

                 Dağılımlar 

               n               % 

Kardeş Sayısı 

   Yok              68                17,1 

  1 Kardeş           172                43,3 

  2 Kardeş            82                 20,7 

  3 Kardeş            38                  9,6 

  4 Kardeş            17                  4,3 

 

 
  5 ve üzeri Kardeş             20                  5,0 

   1. Çocuk           220                  55,4 

   2. Çocuk           118                 29,7 

Doğum Sırası   3. Çocuk             33                   8,3 

   4. Çocuk             14                   3,5 

   5 ve üzerinci çocuk             12                  3,0 

     Anne ve Baba ile        369                   92,9 

Kiminle Yaşadığı     Anne ile              23                  5,8 

     Baba ile               5                  1,3 

 

           Tablo 3.2’de araştırmaya katılan ergenlerin kardeş sayısı, doğum sırası ve 

kiminle yaşadığına dair veriler yer almaktadır. Tablodaki verilere bakıldığında; 

katılımcıların %43,3 ’ünün (n=172) 1 kardeşi, %20,7 ’sinin (n=82) 2 kardeşi, %9,6 

’sının (n=38) 3 kardeşi, %4,3 ‘üçünün (n=17) 4 kardeşi ve %5 ’inin (n=20) 5 ve 

üzerinde kardeşi bulunmaktadır, bununla birlikte katılımcıların %17,1 ’inin (n=68) 
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kardeşi bulunmamaktadır.  Katılımcıların kardeş sayısıyla ilgili verilere bakıldığında; 

%55,4 ‘ü (n=220) ailede 1. çocuk, %29,7 ‘si (n=118) 2. çocuk, %8,3 ‘ünün (n=33) 3. 

çocuk, %3,5 ‘inin (n=14) 4. çocuk ve %3 ‘ünün (n=12) 5 ve üzerinci çocuk olarak 

dünyaya geldiği görülmektedir. Katılımcıların %92,9 ‘u (n=369) anne ve babasıyla, 

%5,8 ‘i (n=23) annesiyle ve %1,3 ’ü (n=5) babasıyla yaşamaktadır.  

 

Tablo 3.3 Anne/Babanın Öz/Üvey Olma ve Eğitim Durumlarına İlişkin 

                            Dağılımlar 

  n % 

Özlük Durumu 
İkisi de öz 391   98,5 

Anne öz, baba üvey     4    1,0 

 Okuma yazması yok  21    5,3 

 Okuma yazması var  18    4,5 

 İlkokul mezunu 108  27,2 

Annenin Eğitim 

Durumu 
Ortaokul mezunu  69  17,4 

 Lise mezunu  99 24,9 

 Lisans mezunu 74 18,6 

 Lisansüstü mezunu    7   1,8 

 Okuma yazması yok    7    1,8 

 Okuma yazması var   11    2,8 

 İlkokul mezunu   93 23,4 

Babanın Eğitim 

Durumu 
Ortaokul mezunu  55 13,9 

 Lise mezunu 140 35,3 

 Lisans mezunu   71 17,9 

 Lisansüstü mezunu  19   4,8 

 

           Tablo 3.3’te araştırmaya katılan ergenlerin ebeveynlerinin öz/üvey olma ve 

eğitim durumuna dair veriler yer almaktadır. Tablodaki verilere bakıldığında; 

katılımcıların %98,5 ‘inin (n=391) anne ve babası özken, %1 ‘inin (n=4) annesi öz 
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babası ise üveydir. Katılımcıların annelerinin %27,2 ’si (n=108) ilkokul, %17,4 ’ü 

(n=69) ortaokul, %24,9 ’u (n=99) lise, %18,6 ’sı (n=74) lisans ve %1,8 ’i (n=7) 

lisansüstü mezunuyken, %4,5 ’i (n=18) okur-yazar ve %5,3 ’ü (n=21) ise okur-yazar 

değildir. Katılımcıların babalarının %23,4 ’ü (n=93) ilkokul, %13,9 ’u (n=55) 

ortaokul, %35,3 ’ü (n=140) lise, %17,9 ’u (n=71) lisans ve %4,8 ’i (n=19) lisansüstü 

mezunuyken, %2,8 ’i (n=11) okur-yazar ve %1,8 ’i (n=7) ise okur-yazar değildir. 

 

Tablo 3.4 Anne/Babanın Çalışma Durumları ve Aylık Gelir Durumuna İlişkin 

                       Dağılımlar 

  n % 

Annenin Çalışma 

Durumu 

     Çalışmıyor 251 63,2 

     Çalışıyor 130 32,7 

     Emekli   15  3,8 

      Çalışmıyor  16    4,0 

Babanın Çalışma 

Durumu 
     Çalışıyor 362 91,2 

      Emekli   18   0,3 

 1000 TL ve altı   21  5,3 

Aylık gelir 1000-3000 173 43,6 

 3000-5000 102 25,7 

 5000 ve üzeri   96 24,2 

 

           Tablo 3.4’te araştırmaya katılan ergenlerin ebeveynlerinin çalışma durumu ve 

aylık gelirlerine dair veriler yer almaktadır. Tablodaki verilere bakıldığında; 

katılımcıların annelerinin %63,2 ‘si (n=251) çalışmıyor, %32,7 ‘si (n=130) çalışıyor 

ve %3,8 ‘i (n=15) emeklidir. Katılımcıların babalarının %4 ‘ü (n=16) çalışmıyor, 

%91,2 ‘si çalışıyor (n=362) ve %0,3 ‘ü (n=18) emeklidir. Katılımcıların aylık gelirleri 

değerlendirildiğinde, %5,3 ‘ü (n=21) 1000 TL ve altında, %43,6 ’sı (n=173) 1000-

3000 TL arasında, %25,7 ’si (n=102) 3000-5000 TL arasında, %24,2 ’si (n=96) ise 

5000 TL ve üzerinde aylık gelirleri olduğu görülmektedir. 
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3.2. Veri Toplama Araçları 

   3.2.1. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu 

 Bu çalışmaya 18 yaş altı katılımcılar katılacağı için araştırmaya katılan 

öğrencilerin velilerinden izin almak amacıyla bu form kullanılmıştır. Formun içinde 

yer alan “Katılımcı için Bilgiler” bölümünde araştırmanın adı, amacı, araştırmada 

toplanan verilerin nerede kullanılacağı ve katılımcının sahip olduğu haklarla ilgili 

bilgilendirme yapılmıştır. Formun “Katılımcının Beyanı” kısmında da velilerin 

çocuklarının araştırmaya katılmasına izin verdiğini beyan eden ifadeler 

bulunmaktadır. Yalnızca bu formu okuyup imzalayan velinin öğrencisi araştırmaya 

dahil edilmiştir (Bkz. Ek A).  

 

    3.2.2. Sosyodemografik Özellikler ve Veri Formu Ebeveyn Alt Tipi 

Bu form araştırmacı tarafından hazırlanmış olup araştırmanın sonuçlarını 

etkileyeceği düşünülen bilgilerin elde edilmesi amacıyla kullanılmıştır. Ebeveyn 

formu ön ergenlik dönemindeki bireylerin ebeveynleri tarafından doldurulmuştur. 

Formda ergenin okul başarısı, ebeveynlerin hayatta olup olmadığı, ailelerin eğitimleri 

ve çalışma durumları, gelir düzeyleri sorgulanmıştır (Bkz. Ek B).  

 

    3.2.3. Sosyodemografik Özellikler ve Veri Formu Çocuk Alt Tipi 

Bu form araştırmacı tarafından hazırlanmış olup araştırmanın sonuçlarını 

etkileyeceği düşünülen bilgilerin elde edilmesi amacıyla kullanılmıştır. Çocuk 

formunu araştırmanın katılımcıları olan ön ergenlik dönemindeki bireyler 

doldurmuştur. Bu formda sırasıyla; yaş, cinsiyet, katılımcıların kaçıncı sınıf oldukları, 

okul türü, kardeş sayısı, katılımcıların kaçıncı çocuk oldukları, kimlerle yaşadığı 

sorgulanmıştır (Bkz. Ek C). 

 

  3.2.4. Psikolojik Kontrol Ölçeği 

Ergenlerin ebeveynlerinden algıladıkları psikolojik kontrolü ölçmek amacıyla 

Barber (1996) tarafından oluşturulan ve sonrasında kültürlerarası maddeler eklenerek 
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geliştirilen (Barber ve ark., 2007) bu ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması 

Sayıl ve Kındap (2010) tarafından yapılmıştır. Yeni maddelerin ağırlıkta olduğu boyut 

ebeveyn saymazlığı (ES) ve klasik psikolojik kontrol maddelerinin ağırlıkta olduğu 

boyut ise psikolojik kontrol (PK) olarak adlandırılmıştır. Bu ölçek toplam 16 

maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri, “1’den (Annemin/babamın özelliklerine hiç 

benzemiyor)” “4’e (Annemin/babamın özelliklerine çok benziyor)” kadar dört dereceli 

likert tipi bir ölçek üzerinde değerlendirilmektedir. Ölçek Anne Formu ve Baba Formu 

olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kültürlerarası çalışmanın Cronbach Alfa cinsinden iç 

tutarlık katsayılarının, eski maddeler boyutunda anne için .73-.78, baba için .74-.78; 

yeni maddelerin oluşturduğu boyutta ise anne için .83-.88, baba için .83-.90 arasında 

değiştiği bulunmuştur. Ölçeğin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması bulgularına 

bakıldığında ergenin anne formu için rapor ettiği Cronbach Alfa katsayıları ES boyutu 

için .85, PK boyutu için .77; baba formunda ise sırasıyla .89 ve .79 olarak bulunmuştur. 

Bu çalışma kapsamında yapılan analizde Psikolojik Kontrol Ölçeğinin anne formu için 

Cronbach Alfa katsayısı ile değerlendirilen iç tutarlılığı .88, baba formu için .87 olarak 

bulunmuştur (Bkz. Ek D ve Ek E). 

 

  3.2.5. Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği 

Çocuklardaki olumsuz bilişleri değerlendirmek amacıyla Schniering ve Rapee 

(2002) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Atalan-

Ergin ve Kapçı (2013) tarafından yapılmıştır. Ölçek 40 maddeden ve dört alt ölçekten 

oluşmaktadır. Bu alt ölçekler, sosyal tehdit, kişisel başarısızlık, düşmanlık ve fiziksel 

tehdittir. Sosyal tehdit, çevresinin kişiyi nasıl değerlendirdiğine (örneğin, çocuklar 

benim aptal olduğumu düşünecek.); kişisel başarısızlık kişinin kendisini nasıl 

değerlendirdiğine (örneğin, işlerin ters gitmesi benim hatam.); düşmanlık kişinin 

çevresini nasıl değerlendirdiğine (örneğin, diğer çocuklar aptal.) ve fiziksel tehdit 

kişinin kendine ve çevresine yönelik tehditleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin 

düşünceleri içermektedir. Her bir madde için çocuktan, o maddenin son bir hafta 

içerisinde ne kadar sıklıkla aklına geldiğini düşünmesi ve “hiçbir zaman”, “bazen”, 

“sık sayılır”, “sık sık” ve “her zaman” seçeneklerinden birini işaretlemesi istenir. 

Ölçekten alınabilecek puanlar 0-160 arasında değişmektedir. Puanlardaki artış, 

olumsuz otomatik düşüncelerdeki artışı göstermektedir. Ölçeğin geçerlik güvenirlik 
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sonuçları önerilen özgün formun dört faktörlü modelinin verilerle uyumlu olduğuna 

işaret etmektedir (GFI=.90, IFI= .95, CFI=.95, NFI= .92, NNFI=.95, RFI=.91, 

RMR=.06 ve RMSEA=.07). Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .94 olarak saptanmıştır.  

Bu çalışma kapsamında yapılan analizde Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeğinin 

Cronbach Alfa katsayısı ile değerlendirilen iç tutarlılığı .95 olarak bulunmuştur (Bkz. 

Ek F). 

 

    3.2.6. Çocuğun Sosyal Davranış Ölçeği-Kişisel Bildirim 

Akran gruplarında ortaya çıkan gözlenen saldırganlık ve ilişkisel saldırganlığı 

ölçmek amacıyla Crick ve Grotpeter (1995) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçeye 

uyarlaması Kurnaz ve Kapçı (2013) tarafından yapılmıştır. Ölçek, toplam 15 

maddeden oluşmaktadır.  Ölçeğin gözlenen saldırganlık, ilişkisel saldırganlık, özgeci 

davranış, dahil olma ve yalnızlık olmak üzere beş alt-ölçeği mevcuttur. Ölçeğin toplam 

puanı hesaplanırken “özgeci” alt-ölçeğinde bulunan maddelerin ters çevrilmesi 

gerekmektedir. Ölçekte her bir madde için olası yanıtlar “1’den (Hiçbir zaman)” “5’e 

(Her zaman)” kadar sınıflandırılmaktadır. Gözlenen saldırganlık ve ilişkisel 

saldırganlık alt-ölçeklerinden alınan toplam puanın yüksekliği o boyutta gösterilen 

saldırganlığın arttığına işaret etmektedir. Benzer biçimde özgeci alt-ölçeğinden alınan 

puanın yüksekliği özgeci davranışın düzeyinin arttığını göstermektedir. Ölçeğin 

orijinal formunda alt-ölçekler için Cronbach Alfa değerleri, gözlenen saldırganlık için 

.94, ilişkisel saldırganlık için .83, özgeci davranış için .91, dahil olma için .90 ve 

yalnızlık için .92 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Türkçe geçerlik güvenirlik 

çalışmasında Cronbach Alfa katsayısı ile değerlendirilen iç tutarlılığı ise .84 olarak 

hesaplanmıştır. Bu çalışma kapsamında yapılan analizde Çocuğun Sosyal Davranış 

Ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı ile değerlendirilen iç tutarlılığı .60 olarak 

bulunmuştur (Bkz Ek G). 

 

 3.3. İşlem 

Araştırmanın tasarlanmasından sonra ilk adım olarak Işık Üniversitesi Etik 

Kurul Komisyonu’ndan alınan etik kurul onayı ile (Bkz. Ek H), okullardan örneklem 

oluşturma amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurulmuştur. İlgili başvuru İl 
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Milli Eğitim Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra 18.10.2018 tarihli yazı ile insan 

katılımcılar üzerinde yapılacak bu çalışma için okullardan veri toplanmasına ilişkin 

valilik onayı verilmiştir (Bkz. Ek I) 

Alınan valilik onayı ardından İstanbul Küçükçekmece’de bulunan iki devlet 

okulu ve üç özel okul ile görüşülmüş, alınan valilik onayı ve ölçekler okul idaresiyle 

paylaşılmış ve araştırma hakkında idareye bilgi verilmiştir. Okulların araştırmaya 

katılmaya gönüllü olmalarının ardından rehberlik servisleriyle irtibata geçilerek 

uygulamanın nasıl yapılacağı hakkında bilgi verilmiş ve sınıf bazlı uygulama 

yapılacağı için veri toplama sırasında sürece katkıda bulunmaları sağlanmıştır. 

          Her bir okulda o okulun 6.,7. ve 8. sınıflarına giden öğrenciler tespit edilerek 

ders programlarının uygun olduğu zaman dilimi belirlenerek rehber öğretmenle 

birlikte sınıflara girilmiştir. Araştırma hakkında bilgi verilerek tamamen gönüllülük 

esasına dayanan bu çalışmaya katılmak isteyen öğrencilerin velilerine ulaştırmaları 

için kapalı zarf içinde Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formları ve formu imzalayan 

ailelerin doldurması için Sosyodemografik Özellikler ve Veri Formları (Ebeveyn Alt 

Tipi) öğrencilere verilmiştir.  

           Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formlarının dağıtılmasını izleyen ilk iki gün 

içinde formu okuyup imzalayan ailelerin çocukları tespit edilmiştir. Ailesi onay veren 

öğrenciler sınıf bazlı okul kütüphanesine alınmış ve uygulamayı nasıl yapacakları 

hakkında bilgilendirilmiştir. Öğrencilere uygulamada Sosyodemografik Veri Formu 

Çocuk Alt Tipi, Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği, Psikolojik Kontrol Ölçeği ve 

Çocuğun Sosyal Davranış Ölçeği dağıtılmış ve uygulama esnasında öğrencilerin olası 

sorularına karşı araştırmacı hazır bulunmuştur. Tüm ölçeklerin cevaplanmasının 

ardından katılımcılar, istedikleri zaman araştırmaya yönelik araştırmacıyla iletişime 

geçebilecekleri konularında bilgilendirilmiştir. Dört ay süren veri toplama sürecinin 

ardından toplamda 397 katılımcıya ulaşılmış ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi 

amacıyla istatistiksel analiz sürecine başlanmıştır.   
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 3.4. Veri Analizi 

Araştırmada 397 katılımcıya ulaşılmış ve katılımcılardan elde edilen veriler 

“SPSS 16 İstatiksel Veri Analizi Programı’’ kullanılarak analiz edilmiştir. İlk etapta 

katılımcıların psikolojik kontrol, zorbalık davranışı ve olumsuz otomatik düşünce 

düzeyleri arasındaki ilişkilere odaklanılmış ve bu ilişkide olumsuz otomatik düşünce 

düzeyinin medyatör etkisinin olup olmadığı test edilmiştir. Dolayısıyla bu araştırma 

modelinin yordanan değişkeni zorbalık davranışı iken yordayıcı değişkeni ise 

algılanan psikolojik kontrol olarak belirlenmiştir.  

Medyatör etki analizinin yapılabilmesi için Baron ve Kenny’nin (1986) 

modelindeki dört koşulun sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmiştir.  Bu koşullar şöyle 

sıralanabilir:  

1. Yordayıcı değişken ile yordanan değişken arasındaki korelatif ilişkinin anlamlı 

olması. 

2. Yordayıcı değişken ile medyatör değişken arasındaki ilişkinin anlamlı olması. 

3. Yordayıcı ve medyatör değişkenin yordanan değişken üzerindeki etkisinin 

anlamlı olması. 

4.  Medyatör değişken kontrol edildiğinde yordayıcı değişken ile yordanan 

değişken arasındaki korelatif etkinin anlamsız olması beklenir (Baron ve 

Kenny,1986). 

Buradan hareketle değişkenler arasındaki ilişkinin medyatör etki analizine 

uygunluğunu denetlemek adına “Spearman Korelasyon Analizi” yapılmıştır. 

Medyatör etki analizi için ise doğrusal hiyerarşik medyatör regresyon analizleri 

yürütülmesi hedeflenmiştir. 

Bunun yanı sıra katılımcıların psikolojik kontrol, zorbalık davranışı ve 

olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden elde ettikleri puanların 

sosyodemografik değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamak 

adına veriler parametrik olmayan Kruskall Wallis H testi ve Mann Whitney U 

testi ile analiz edilmiştir. 
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BÖLÜM 4 

4.BULGULAR 

 

4.1. Temel Amaçların Sınanması; Algılanan Psikolojik Kontrol, Olumsuz 

Otomatik Düşünceler ve Zorbalık Davranışı Değişkenleri Arasındaki İlişkinin 

Analizi 

12-15 yaş arası ergenlerin algılanan psikolojik kontrol ile olumsuz otomatik 

düşünceler ve zorbalık davranışları arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla 

oluşturulan bu araştırmada, araştırma hipotezlerinin sınanması için istatiksel analizler 

yapılmıştır. Öncelikle katılımcıların algılanan psikolojik kontrol, olumsuz otomatik 

düşünceler ve zorbalık davranışı değişkenleri arasındaki karşılıklı ilişkilerin 

niteliklerini belirlemek amacıyla değişkenlere “Spearman Korelasyon Analiz” 

uygulanmıştır. Sonrasında, söz konusu değişkenler arasındaki olası ilişkilerin 

anlamlılığı ve güçlülüğü göz önüne alınıp değişkenler arasındaki aracı etkiye bakmak 

amacıyla “Hiyerarşik Doğrusal Aracı Regresyon Analizi” yani medyatör etki analizleri 

yapılmıştır.  

 

      4.1.1. Algılanan Psikolojik Kontrol, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve 

Zorbalık Davranışı Değişkenleri Arasındaki Korelatif İlişkinin Analizi 

 İlk olarak katılımcıların algılanan psikolojik kontrol, olumsuz otomatik 

düşünceler ve zorbalık davranışı değişkenleri arasındaki muhtemel karşılıklı ilişkilere 

odaklanılmıştır. Bu amaçla söz konusu ilişkilerin niteliklerini belirlemek amacıyla 

değişkenlere “Spearman Korelasyon Analizi” uygulanmıştır. Tablo 4.1’de 

değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerine ait Spearman Korelasyon Analiz sonuçları 

sunulmaktadır. 
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Tablo 4.1 Değişkenlerin Birbirleri ile İlişkilerine Ait Korelasyonlar 

 ODÖ_ST ODÖ_KB ODÖ_D ODÖ_FT ODÖ SDÖ_GS SDÖ_İS SDÖ_ÖD SDÖ_DO SDÖ_Y SDÖ Anne PKÖ Baba PKÖ 

ODÖ_ST 1 .744*** .477*** .637*** .838*** .183*** .254*** -.058 -.302*** .397*** .136** .465*** .419*** 

ODÖ_KB  1 .496*** .707*** .823*** .230*** .260*** -.021 -.280*** .258*** .144*** .425*** .427*** 

ODÖ_D   1 .584*** .806*** .439*** .465*** .045 -.085 .136** .386*** .500*** .412*** 

ODÖ_FT    1 .874*** .271*** .321*** -.075 -.137** .185*** .199*** .467*** .410*** 

ODÖ     1 .348*** .391*** -.025 -.233*** .265*** .262*** .542*** .486*** 

SDÖ_GS      1 .480*** .151** .103* -.093 .677*** .303*** .290*** 

SDÖ_İS       1 .130* -.037 .089 .679*** .391*** .367*** 

SDÖ_ÖD        1 -.208*** -.067 .574*** .119* .075 

SDÖ_DO         1 -.318*** .197*** -.174** -.136** 

SDÖ_Y          1 .089 .179*** .138** 

SDÖ           1 .334*** .303*** 

Anne_PK

Ö 

           1 .696*** 

Baba_PK

Ö 

            1 

***p<.001, **p<.01, *p<.05  

(ODÖ_ST: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği-Sosyal Tehdit, ODÖ_KB: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği-Kişisel Başarısızlık, ODÖ_D: Olumsuz Otomatik 

Düşünceler Ölçeği-Düşmanlık, ODÖ_FT: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği-Fiziksel Tehdit, ODÖ: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği, SDÖ_GS: Çocuğun 

Sosyal Davranış Ölçeği-Gözlenen Saldırganlık, SDÖ_İS: Çocuğun Sosyal Davranış Ölçeği-İlişkisel Saldırganlık, SDÖ_ÖD: Çocuğun Sosyal Davranış Ölçeği-Özgeci 

Davranış, SDÖ_DO: Çocuğun Sosyal Davranış Ölçeği-Dahil Olma, SDÖ_Y: Çocuğun Sosyal Davranış Ölçeği-Yalnızlık, SDÖ: Çocuğun Sosyal Davranış Ölçeği, 

PKÖ: Psikolojik Kontrol Ölçeği) 
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Tablo 4.1’e göre temel hipotezin yordanan değişkeni (zorbalık davranışı) ile 

yordayıcı değişkenlerden anneden algılanan psikolojik kontrol değişkeni (r=0.334, 

p<.001) ve babadan algılanan psikolojik kontrol değişkeni (r=0.303, p<.001), aynı 

şekilde yordanan değişken ile aracı etkileri incelenen otomatik düşünceler ölçeği-

toplam puan, kişisel başarısızlık, düşmanlık ve fiziksel tehdit alt boyut puanları 

arasında pozitif yönde yüksek düzeyde (r=0.262, p<.001; r=0.144, p<.001; r=.0386, 

p<.001; r=.199, p<.001), otomatik düşünceler ölçeği-sosyal tehdit ile ise yine pozitif 

yönde orta düzeyde anlamlı ilişkiler mevcuttur (r=.136, p<.01). 

 

 

      4.1.2. Medyatör Etki Analizi 

Spearman Korelasyon Analizi sonucunda, tüm değişkenler arasında anlamlı 

ilişkiler olduğu görülmüştür. Buradan hareketle, karşılıklı ilişkisine bakılan 

değişkenler arasındaki bağıntının niteliğinin ve kuvvetinin, aracı bir değişkenden 

etkilenip etkilenmediğini ve etkilendi ise düzeyini öğrenebilmek adına medyatör 

(aracı) etki analizine yapılması hedeflenmiş ve “Hiyerarşik Doğrusal Aracı Regresyon 

Analizi” uygulanmıştır. 

 

Baron ve Kenny’e (1986) göre bir değişkenin aracı (medyatör) etkisini 

incelemeden önce yordayıcı-yordanan ve aracı değişken arasındaki ikili ham 

korelasyonların en az orta güçte ve anlamlı olması; yordayıcı değişken yordanan 

değişkendeki, yordayıcı değişken aracı değişkendeki ve aracı değişken yordanan 

değişkendeki varyansı anlamlı düzeyde açıklamalıdır. Dolayısıyla bu perspektifle 

yordayıcı-yordanan, yordayıcı-aracı, aracı-yordanan değişkenler arasındaki ilişkilerin 

anlamlı olup olmadığını sınamak amacıyla tüm bu değişkenler korelasyon analizine 

tabii tutulmuştur (Tablo 4.1).  

Regresyon analizinin ardından, medyatör değişkenin yordanan değişken 

üzerindeki etkisi kontrol edildiğinde, yordayıcı değişken, yordanan değişken 

üzerindeki anlamlılığını sürdürüyor ancak yordayıcı değişkenin, yordanan değişken 

üzerindeki etkisi azalıyor ise bu etkinin anlamlı bir şekilde azalıp azalmadığını tespit 

etmek adına “Sobel Z Testi” kullanılmıştır. 
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4.1.3. Anneden Algılanan Psikolojik Kontrol ile Zorbalık Davranışı Arasındaki 

İlişkinin Olumsuz Otomatik Düşünce Düzeylerine Göre İncelenmesi 

Bu aşamada Şekil 4.1.’de de görüldüğü üzere çalışmanın temel hipotezi 

kapsamında yordayıcı (anneden algılanan psikolojik kontrol, babadan algılanan 

psikolojik kontrol), yordanan değişken (zorbalık davranışı) ve aracı değişkenler 

(otomatik düşünceler ölçeği toplam ve alt boyut puanları) arasındaki yordayıcılık 

etkisine bakılmıştır. 

 

                       

 

Şekil 4.1 Psikolojik Kontrol ve Zorbalık Davranışı Arasındaki İlişkide Olumsuz 

Otomatik Düşüncelerin Medyatör (Aracı) Rolü 

 

       Tablo 4.2’de gösterildiği üzere anneden algılanan psikolojik kontrol ve 

zorbalık davranışı değişkenleri arasında otomatik düşünce ölçeği toplam puanının 

aracı etkisinin incelendiği aracılık etki sınamasında anneden algılanan psikolojik 

kontrolün zorbalık davranışı üzerindeki anlamlı yordayıcı etkisinin (F(1,395)= 35.433, 

p<.001) aracı değişken olan otomatik düşünceler ölçeği toplam puan değişkeni 

regresyon denklemine dahil edildikten sonra anlamlılık hali devam etmekle birlikte 

anneden algılanan psikolojik kontrol değişkeninin β değeri .28’ten .20’ye düştüğü 

görülmüştür. Beta değerindeki bu düşüş Sobel testi ile sınanmış ancak test 

sonucundaki istatistik değeri anlamlı çıkmamıştır. Bu doğrultuda otomatik düşünceler 

ölçeği-toplam puan değişkeninin kısmi aracı etkisi anlamlı değildir (Z=.474, p>.05).  
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Tablo 4.2 Ergenlerin Annelerinden Algıladıkları Psikolojik Kontrolün Zorbalık 

Davranışı Üzerindeki Etkisinde Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Aracı Rolüne Dair 

Hiyerarşik Doğrusal Aracı Regresyon Analizi Sonuçları 

Analiz 

Aşaması 

Değişkenler  B β Standart 

Hata 

t R2 P 

1 Anne_PKÖ .194 .287 .033 5.953 .082 .000 

2 Anne_PKÖ 

ODÖ 

.139 .206 .039 3.562 .097 .000 

(PKÖ: Psikolojik Kontrol Ölçeği, ODÖ: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği) 

 

Anneden algılanan psikolojik kontrol ve zorbalık davranışı değişkenleri 

arasında otomatik düşünce ölçeği-sosyal tehdit alt boyutunun aracı etkisinin 

incelendiği aracılık etki sınamasında anneden algılanan psikolojik kontrolün zorbalık 

davranışı üzerindeki anlamlı yordayıcı etkisinin (F(1,395)= 35.433, p<.001) aracı 

değişken olan otomatik düşünceler ölçeği-sosyal tehdit değişkeni regresyon 

denklemine dahil edildikten sonra anlamlılık hali devam etmiştir. Ancak anneden 

algılanan psikolojik kontrol değişkeninin β değeri .287’den .285’e düştüğü 

görülmüştür (Tablo 4.3). Son adımda anlamlılık değeri değişmemiş ancak beta değeri 

düştüğünden otomatik düşünceler ölçeği-sosyal tehdit alt boyutunun ‘kısmi aracı 

etkisi’nin olup olmadığını incelemek amacıyla Sobel testi yapılmıştır. Test 

sonucundaki istatistik değeri anlamlı çıktığından dolayı otomatik düşünceler ölçeği-

sosyal tehdit alt boyutunun kısmi aracı etkisinin anlamlı olduğu söylenebilir (Z=2.610, 

p<.01).  

Tablo 4.3’te de görüldüğü üzere otomatik düşünceler ölçeği-kişisel başarısızlık 

alt boyutunun anneden algılanan psikolojik kontrol ve zorbalık davranışı değişkenleri 

arasındaki aracı etkisinin incelendiği aracılık etki sınamasında anneden algılanan 

psikolojik kontrolün zorbalık davranışı üzerindeki anlamlı yordayıcı etkisinin 

(F(1,395)= 35.433, p<.001) aracı değişken olan otomatik düşünceler ölçeği-kişisel 

başarısızlık değişkeni regresyon denklemine dahil edildikten sonra anlamlılık halinin 

devam ettiği bununla birlikte anneden algılanan psikolojik kontrol değişkeninin β 

değerinin .28’den .29’a yükseldiği görüldüğünden bir aracılık etkisinin olmadığı tespit 

edilmiştir.  
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Anneden algılanan psikolojik kontrol ve zorbalık davranışı değişkenleri 

arasında otomatik düşünce ölçeği-düşmanlık alt boyutunun aracı etkisinin incelendiği 

aracılık etki sınamasında anneden algılanan psikolojik kontrolün zorbalık davranışı 

üzerindeki anlamlı yordayıcı etkisinin (F(1,395)= 35.433, p<.001) aracı değişken olan 

otomatik düşünceler ölçeği-düşmanlık değişkeni regresyon denklemine dahil 

edildikten sonra anlamlılık hali düşerek devam etmiştir. Anlamlılık etkisindeki bu 

düşüş ile birlikte anneden algılanan psikolojik kontrol değişkeninin β değerinin de 

.28’den .10’a düştüğü görülmüştür (Tablo 4.3). Beta değerindeki bu düşüşün 

anlamlılığını incelemek amacıyla Sobel testi yapılmıştır. Test sonucundaki istatistik 

değeri anlamlı çıktığından dolayı otomatik düşünceler ölçeği-düşmanlık alt boyutunun 

kısmi aracı etkisinin anlamlı olduğu söylenebilir (Z=7.191, p<.001). 

Tablo 4.3’te görüldüğü üzere otomatik düşünce ölçeği-fiziksel tehdit alt 

boyutunun anneden algılanan psikolojik kontrol ve zorbalık davranışı değişkenleri 

arasındaki aracı etkisinin incelendiği aracılık etki sınamasında anneden algılanan 

psikolojik kontrolün zorbalık davranışı üzerindeki anlamlı yordayıcı etkisinin 

(F(1,395)= 35.433, p<.001) aracı değişken olan otomatik düşünceler ölçeği-fiziksel 

tehdit değişkeni regresyon denklemine dahil edildikten sonra anlamlılık halinin devam 

ettiği bununla birlikte anneden algılanan psikolojik kontrol değişkeninin β değerinin 

.28’den .25’e düştüğü tespit edilmiştir. Bu düşüşün anlamlılığını incelemek amacıyla 

yapılan sobel testi sonuçları anlamlı çıktığından otomatik düşünceler ölçeği-fiziksel 

tehdit değişkeninin de kısmi aracılık etkisinin anlamlı olduğu görülmüştür (Z=3.719, 

p<.001).  

Tablo 4.3 Ergenlerin Annelerinden Algıladıkları Psikolojik Kontrolün Zorbalık 

Davranışı Üzerindeki Etkisinde Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği Sosyal Tehdit, 

Kişisel Başarısızlık, Düşmanlık ve Fiziksel Tehdit Değişkenlerinin Aracı Rolüne Dair 

Hiyerarşik Doğrusal Aracı Regresyon Analizi Sonuçları  

Analiz 

Aşaması 
Değişkenler B β 

Standart 

Hata 
t R2 P 

1 Anne_PKÖ .194 .287 .033 5.953 .082 .000 

2 Anne_PKÖ 

ODÖ_ST 

.193 .285 .037 5.235 .082 .000 
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 (Tablo 4.3 devamı) 

 

1 Anne_PKÖ .194 .287 .033 5.953 .082 .000 

2 Anne_PKÖ 

ODÖ_KB 

.196 .290 .037 5,289 .082 .000 

        

1 Anne_PKÖ .194 .287 .033 5.953 .082 .000 

2 Anne_PKÖ 

ODÖ_D 

,072 ,106 ,036 2,017 .180 .044 

        

1 Anne_PKÖ .194 .287 .033 5.953 .082 .000 

2 Anne_PKÖ 

ODÖ_FT 

,169 ,250 ,037 4,621 .088 .000 

(PKÖ: Psikolojik Kontrol Ölçeği, ODÖ: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği, 

ODÖ_ST: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği-Sosyal Tehdit, ODÖ_KB: Olumsuz 

Otomatik Düşünceler Ölçeği-Kişisel Başarısızlık, ODÖ_D: Olumsuz Otomatik 

Düşünceler Ölçeği-Düşmanlık, ODÖ_FT: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği-

Fiziksel Tehdit) 

 

4.1.4. Babadan Algılanan Psikolojik Kontrol ile Zorbalık Davranışı Arasındaki 

İlişkinin Olumsuz Otomatik Düşünce Düzeylerine Göre İncelenmesi 

Babadan algılanan psikolojik kontrol ve zorbalık davranışı değişkenleri 

arasında otomatik düşünce ölçeği toplam puanının aracı etkisinin incelendiği aracılık 

etki sınamasında babadan algılanan psikolojik kontrolün zorbalık davranışı üzerindeki 

anlamlı yordayıcı etkisinin (F(1,395)= 24.835, p<.001) aracı değişken olan otomatik 

düşünceler ölçeği toplam puan değişkeni regresyon denklemine dahil edildikten sonra 

anlamlılık hali devam etmekle birlikte babadan algılanan psikolojik kontrol 

değişkeninin β değeri .24’ten .15’ye düştüğü görülmüştür (Tablo 4.4). Beta 

değerindeki bu düşüşün anlamlılığı Sobel testi ile sınanmış ve test sonucu bağlamında 

otomatik düşünceler ölçeği toplam puanının kısmi aracı etkisinin anlamlı olduğu 

saptanmıştır (Z=4.736, p<.001).  
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Tablo 4.4. Ergenlerin Babalarından Algıladıkları Psikolojik Kontrolün Zorbalık 

Davranışı Üzerindeki Etkisinde Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Aracı Rolüne Dair 

Hiyerarşik Doğrusal Aracı Regresyon Analizi Sonuçları  

Analiz 

Aşaması 

Değişkenler  B β Standart 

Hata 

t R2 P 

1 Baba_PKÖ ,192 ,243 ,039 4,984 .059 .000 

2 Baba_PKÖ 

ODÖ_Top 

,120 ,152 ,044 2,743 .085 .006 

(PKÖ: Psikolojik Kontrol Ölçeği, ODÖ: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği) 

 

Babadan algılanan psikolojik kontrol ve zorbalık davranışı değişkenleri 

arasında otomatik düşünce ölçeği-sosyal tehdit alt boyutunun aracı etkisinin 

incelendiği aracılık etki sınamasında babadan algılanan psikolojik kontrolün zorbalık 

davranışı üzerindeki anlamlı yordayıcı etkisinin (F(1,395)= 24.835, p<.001) aracı 

değişken olan otomatik düşünceler ölçeği-sosyal tehdit değişkeni regresyon 

denklemine dahil edildikten sonra anlamlılık hali devam etmiştir. Ancak babadan 

algılanan psikolojik kontrol değişkeninin β değeri .24’ten .22’ye düştüğü görülmüştür 

(Tablo 4.5). Son adımda anlamlılık değeri değişmemiş ancak beta değeri düştüğünden 

otomatik düşünceler ölçeği-sosyal tehdit alt boyutunun ‘kısmi aracı etkisi’nin olup 

olmadığını incelemek amacıyla sobel testi yapılmıştır. Test sonucundaki istatistik 

değeri anlamlı çıktığından dolayı otomatik düşünceler ölçeği-sosyal tehdit alt 

boyutunun kısmi aracı etkisinin anlamlı olduğu söylenebilir (Z=2.587, p<.01).  

Otomatik düşünce ölçeği-kişisel başarısızlık alt boyutunun babadan algılanan 

psikolojik kontrol ve zorbalık davranışı değişkenleri arasında aracı etkisinin 

incelendiği aracılık etki sınamasında babadan algılanan psikolojik kontrolün zorbalık 

davranışı üzerindeki anlamlı yordayıcı etkisinin (F(1,395)= 24.835, p<.001) aracı 

değişken olan otomatik düşünceler ölçeği-sosyal tehdit değişkeni regresyon 

denklemine dahil edildikten sonra anlamlılık hali devam etmiştir. Ancak babadan 

algılanan psikolojik kontrol değişkeninin β değeri .24’ten .23’e düştüğü görülmüştür 

(Tablo 4.5). Son adımda anlamlılık değeri değişmemiş ancak beta değeri düştüğünden 

otomatik düşünceler ölçeği-kişisel başarısızlık alt boyutunun ‘kısmi aracı etkisi’nin 
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olup olmadığını incelemek amacıyla Sobel testi yapılmıştır. Test sonucundaki istatistik 

değeri anlamlı çıktığından dolayı otomatik düşünceler ölçeği-kişisel başarısızlık alt 

boyutunun kısmi aracı etkisinin anlamlı olduğu söylenebilir (Z=2.557, p<.05).  

Tablo 4.5’te de görüldüğü üzere otomatik düşünce ölçeği-düşmanlık alt 

boyutunun babadan algılanan psikolojik kontrol ve zorbalık davranışı değişkenleri 

arasında aracı etkisinin incelendiği aracılık etki sınamasında babadan algılanan 

psikolojik kontrolün zorbalık davranışı üzerindeki anlamlı yordayıcı etkisinin 

(F(1,395)= 24.835, p<.001)  aracı değişken olan otomatik düşünceler ölçeği-

düşmanlık değişkeni regresyon denklemine dahil edildikten sonra anlamlılık hali 

devam etmekle birlikte düşmüştür. Bununla birlikte babadan algılanan psikolojik 

kontrol değişkeninin β değerinin de .24’ten .09’a düştüğü görülmüştür. Son adımda 

anlamlılık devam ettiğinden ancak beta değeri düştüğünden dolayı otomatik 

düşünceler ölçeği-düşmanlık alt boyutunun ‘kısmi aracı etkisi’nin olup olmadığını 

incelemek amacıyla sobel testi yapılmıştır. Test sonucundaki istatistik değeri anlamlı 

çıktığından dolayı otomatik düşünceler ölçeği-düşmanlık alt boyutunun kısmi aracı 

etkisinin anlamlı olduğu söylenebilir (Z=6.158, p<.001).  

Otomatik düşünce ölçeği-fiziksel tehdit alt boyutunun babadan algılanan 

psikolojik kontrol ve zorbalık davranışı değişkenleri arasında aracı etkisinin 

incelendiği aracılık etki sınamasında babadan algılanan psikolojik kontrolün zorbalık 

davranışı üzerindeki anlamlı yordayıcı etkisinin (F(1,395)= 24.835, p<.001) aracı 

değişken olan otomatik düşünceler ölçeği-fiziksel tehdit değişkeni regresyon 

denklemine dahil edildikten sonra anlamlılık hali devam etmiştir. Ancak babadan 

algılanan psikolojik kontrol değişkeninin β değeri .24’ten .19’a düştüğü görülmüştür 

(Tablo 4.5). Son adımda anlamlılık değeri değişmemiş ancak beta değeri düştüğünden 

otomatik düşünceler ölçeği-kişisel başarısızlık alt boyutunun ‘kısmi aracı etkisi’nin 

olup olmadığını incelemek amacıyla Sobel testi yapılmıştır. Test sonucundaki istatistik 

değeri anlamlı çıktığından dolayı otomatik düşünceler ölçeği-fiziksel tehdit alt 

boyutunun kısmi aracı etkisinin anlamlı olduğu söylenebilir (Z=3.661, p<.001).  
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Tablo 4.5 Ergenlerin Babalarından Algıladıkları Psikolojik Kontrolün Zorbalık 

Davranışı Üzerindeki Etkisinde Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği Sosyal Tehdit, 

Kişisel Başarısızlık, Düşmanlık ve Fiziksel Tehdit Değişkenlerinin Aracı Rolüne Dair 

Hiyerarşik Doğrusal Aracı Regresyon Analizi Sonuçları  

Analiz 

Aşaması 
Değişkenler B β 

Standart 

Hata 
t R2 P 

1 Baba_PKÖ ,192 ,243 ,039 4,984 .059 .000 

2 Baba_PKÖ 

ODÖ_ST 

,179 ,226 ,043 4,201 .061 .000 

        

1 Baba_PKÖ ,192 ,243 ,039 4,984 .059 .000 

2 Baba_PKÖ 

ODÖ_KB 

,183 ,231 ,043 4,222 .060 .000 

        

1 Baba_PKÖ ,192 ,243 ,039 4,984 .059 .000 

2 Baba_PKÖ 

ODÖ_D 

,078 ,098 ,039 1,988 .180 .047 

        

1 Baba_PKÖ ,192 ,243 ,039 4,984 .059 .000 

2 Baba_PKÖ 

ODÖ_FT 

,155 ,196 ,042 3,666 .070 .000 

(PKÖ: Psikolojik Kontrol Ölçeği, ODÖ: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği; 

ODÖ_ST: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği-Sosyal Tehdit, Olumsuz Otomatik 

Düşünceler Ölçeği-Kişisel Başarısızlık, Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği-

Düşmanlık, Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği-Fiziksel Tehdit) 
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4.2. Yan Amaçların Sınanması ve Sosyodemografik Değişkenlerle İlgili 

Betimsel Analizler 

          4.2.1. Katılımcıların Yaşı ile Anneden Algıladıkları ve Babadan 

Algıladıkları Psikolojik Kontrol, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Zorbalık 

Davranışı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi  

Katılımcıların yaşına göre anneden algıladıkları ve babadan algıladıkları 

psikolojik kontrol, olumsuz otomatik düşünceler ve zorbalık davranışı düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan Spearman korelasyon analizi 

sonuçlarına göre katılımcıların yaşı ile anneden algıladıkları (r=.141, p<.01) ve 

babadan algıladıkları (r=.116, p<.05) psikolojik kontrol puanları arasında pozitif 

yönde anlamlı korelasyonlar bulunduğu görülmüştür. Diğer bir deyişle katılımcıların 

yaşı arttıkça ebeveynlerinden algıladıkları psikolojik kontrol de anlamlı olarak artış 

göstermiştir. Yaş değişkeniyle ilgili anlamlı olduğu görülen başka ilişkilere 

rastlanmamıştır (Tablo 4.6). 

 

Tablo 4.6 Katılımcıların Yaşı ile Anneden Algıladıkları ve Babadan 

Algıladıkları Psikolojik Kontrol, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Zorbalık Davranışı 

Düzeyleri Arasındaki İlişkiler  

 ODÖ SDÖ Anne_PKÖ Baba_PKÖ 

Yaş .080 .046 .141** .116* 

*p<.05, **p<.01 

(PKÖ: Psikolojik Kontrol Ölçeği, ODÖ: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği; SDÖ: 

Sosyal Davranış Ölçeği) 

 

 

4.2.2. Katılımcıların Cinsiyeti ile Anneden Algıladıkları ve Babadan Algıladıkları 

Psikolojik Kontrol, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Zorbalık Davranışı 

Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi  

Katılımcıların cinsiyetine göre anneden algıladıkları ve babadan algıladıkları 

psikolojik kontrol, olumsuz otomatik düşünceler ve zorbalık davranışı düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre 
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olumsuz otomatik düşünceler (U=15378.00, p<.001) ile zorbalık davranışı 

değişkenlerine ait puanlar cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır 

(U=13595.00, p<.001). Diğer bir deyişle kız çocukların olumsuz otomatik 

düşüncelerinin erkeklerden anlamlı olarak yüksek çıktığı tespit edilirken, erkek 

çocukların zorbalık davranışlarının kız çocuklardan anlamlı olarak daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkeniyle ilgili anlamlı olduğu görülen başka 

ilişkilere rastlanmamıştır (Tablo 4.7).  

Tablo 4.7 Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Anneden Algıladıkları ve 

Babadan Algıladıkları Psikolojik Kontrol, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Zorbalık 

Davranışı Puanlarına Ait Ortalama, Standart Sapma ve Test İstatistiği Değerleri 

  N Ort SS Test İstatistiği 

ODÖ 
Kız  211 219.12 

30.00 U=15378.00*** 
Erkek 186 176.18 

 

SDÖ 
Kız 211 170.44 

5.47 U=13597.00*** 
Erkek 186 231.40 

 

Anne_PKÖ 
Kız  211 206.66 

8.10 U=18007.50 
Erkek 186 190.31 

 

Baba_PKÖ 
Kız  211 199.28 

6.92 U=19563.50 
Erkek 186 198.68 

(PKÖ: Psikolojik Kontrol Ölçeği, ODÖ: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği; SDÖ: 

Sosyal Davranış Ölçeği) 

 

        4.2.3. Katılımcıların Okul Türü ile Anneden Algıladıkları ve Babadan 

Algıladıkları Psikolojik Kontrol, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Zorbalık 

Davranışı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 

Okul türüne göre katılımcıların anneden algıladıkları ve babadan algıladıkları 

psikolojik kontrol, olumsuz otomatik düşünceler ve zorbalık davranışı düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre 

olumsuz otomatik düşünceler okul türüne göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır 

(U=16058.00, p<.01). Diğer bir deyişle özel okula giden ergenlerin olumsuz otomatik 

düşüncelerinin devlet okuluna gidenlerden anlamlı olarak yüksek çıktığı görülmüştür.  
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Okul türü değişkeniyle ilgili anlamlı olduğu görülen başka ilişkilere rastlanmamıştır 

(Tablo 4.8).  

 

Tablo 4.8 Katılımcıların Okul Türüne Göre Anneden Algıladıkları ve Babadan 

Algıladıkları Psikolojik Kontrol, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Zorbalık Davranışı 

Puanlarına Ait Ortalama, Standart Sapma ve Test İstatistiği Değerleri 

 

  N Ort SS  Test İstatistiği 

ODÖ 

Özel 

Okul 

207 216.43 

30.00 

 

U=16058.00** 
Devlet 

Okulu 

190 180.02  

  

SDÖ 

Özel 

Okul 

207 208.92 

5.47 

 

U=17611.50 
Devlet 

Okulu 

190 188.19  

  

Anne_PKÖ 

Özel 

Okul 

207 209.15 

8.10 

 

U=17564.00 
Devlet 

Okulu 

190 187.94  

  

Baba_PKÖ 

Özel 

Okul 

207 196.78 

6.92 

 

U=19204.50 
Devlet 

Okulu 

190 201.42  

**p<.01 

(PKÖ: Psikolojik Kontrol Ölçeği, ODÖ: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği; SDÖ: 

Sosyal Davranış Ölçeği) 

 

        4.2.4. Katılımcıların Okudukları Sınıf ile Anneden Algıladıkları ve Babadan 

Algıladıkları Psikolojik Kontrol, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Zorbalık 

Davranışı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 

Katılımcıların okudukları sınıflara göre anneden algıladıkları ve babadan 

algıladıkları psikolojik kontrol, olumsuz otomatik düşünceler ve zorbalık davranışı 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis testi 

sonuçlarına göre anneden algılanan (X2
(2)=7.473, p<.05) ve babadan algılanan 
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(X2
(2)=6.032, p<.05) psikolojik kontrol puanlarının sınıfa göre anlamlı olarak 

farklılaşmaktadır. Diğer bir deyişle 8. Sınıfa giden öğrencilerin anne ve babadan 

algıladıkları psikolojik kontrolün diğer sınıflardaki öğrencilerden anlamlı olarak 

yüksek olduğu görülmüştür. Sınıf düzeyi değişkeniyle ilgili anlamlı olduğu görülen 

başka ilişkilere rastlanmamıştır (Tablo 4.9).  

 

Tablo 4.9 Katılımcıların Sınıflarına Göre Anneden Algıladıkları ve Babadan 

Algıladıkları Psikolojik Kontrol, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Zorbalık Davranışı 

Puanlarına Ait Ortalama, Standart Sapma ve Test İstatistiği Değerleri 

 

  N Ort SS Test İstatistiği 

ODÖ 

6. Sınıf 92 189.05 

30.00 X2=1.432 7. Sınıf 151 197.16 

8. Sınıf 154 206.75 

 

SDÖ 

6. Sınıf 92 189.08 

5.47 X2=1.342 7. Sınıf 151 197.58 

8. Sınıf 154 206.32 

 

Anne_PKÖ 

6. Sınıf 92 187.84 

8.10 X2=7.473* 7. Sınıf 151 185.70 

8. Sınıf 154 218.71 

 

Baba_PKÖ 

6. Sınıf 92 190.29 

6.92 X2=6.032* 7. Sınıf 151 186.33 

8. Sınıf 154 216.62 

*p<.05 

(PKÖ: Psikolojik Kontrol Ölçeği, ODÖ: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği; SDÖ: 

Sosyal Davranış Ölçeği) 

 

        4.2.5. Katılımcıların Kardeş Sayıları ile Anneden Algıladıkları ve Babadan 

Algıladıkları Psikolojik Kontrol, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Zorbalık 

Davranışı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 

Katılımcıların sahip oldukları kardeş sayılarına göre anneden algıladıkları ve 

babadan algıladıkları psikolojik kontrol, olumsuz otomatik düşünceler ve zorbalık 

davranışı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis testi 
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sonuçlarına göre anneden algılanan (X2
(5)=15.434, p<.01) ve babadan algılanan 

(X2
(5)=14.185, p<.05) psikolojik kontrol, olumsuz otomatik düşünceler (X2

(5)=16.205, 

p<.01) ve zorbalık davranışı puanlarının (X2
(5)=13.493, p<.05) sahip olunan kardeş 

sayısına göre anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir (Tablo 4.10). Diğer bir 

deyişle hiç kardeşi olmayan katılımcıların olumsuz otomatik düşünceler ölçeği 

puanlarının diğerlerine göre anlamlı olarak yüksek olduğu, 5 ve üzeri kardeşe sahip 

olanların ise en düşük olumsuz otomatik düşünce ölçeği puanlarına sahip oldukları 

saptanmıştır. Bununla birlikte, zorbalık davranışı puanları iki kardeşe sahip olan 

ergenlerde en yüksek iken beş ve üzeri kardeşe sahip olanlarda en düşük çıkmıştır. 

Babalardan algılanan psikolojik kontrol puanları ise hiç kardeşi olmayanlarda en 

yüksek iken beş ve üzeri kardeşe sahip ergenlerde en düşük olarak bulunmuştur. 

Tablo 4.10 Katılımcıların Kardeş Sayılarına Göre Anneden Algıladıkları ve 

Babadan Algıladıkları Psikolojik Kontrol, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Zorbalık 

Davranışı Puanlarına Ait Ortalama, Standart Sapma ve Test İstatistiği Değerleri 

 

  N Ort SS Test İstatistiği 

ODÖ 

Kardeşi yok 68 231.86 

30.00 X2=16.205** 

1 kardeş 172 185.58 

2 kardeş 82 224.31 

3 kardeş 38 173.84 

4 kardeş 17 180.09 

5 ve üzeri kardeş  20 162.75 

      

SDÖ 

Kardeşi yok 68 205.42 

5.47 X2=13.493* 

1 kardeş 172 194.29 

2 kardeş 82 228.12 

3 kardeş 38 196.24 

4 kardeş 17 155.71 

5 ve üzeri kardeş  20 140.35 

      

Anne_PKÖ 

Kardeşi yok 68 222.13 

8.10 X2=15.434** 

1 kardeş 172 184.69 

2 kardeş 82 228.59 

3 kardeş 38 181.14 

4 kardeş 17 205.03 

5 ve üzeri kardeş  20 150.88 

 

Baba_PKÖ Kardeşi yok 68 229.28 6.92 X2=14.185* 
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(Tablo 4.10 devamı) 

 

 

 

1 kardeş 172 180.34 

2 kardeş 82 217.48 

3 kardeş 38 203.70 

4 kardeş 17 213.50 

5 ve üzeri kardeş  20 159.53 

*p<.05, **p<.01 

(PKÖ: Psikolojik Kontrol Ölçeği, ODÖ: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği; SDÖ: 

Sosyal Davranış Ölçeği) 

 

        4.2.6. Katılımcıların Doğum Sıraları ile Anneden Algıladıkları ve Babadan 

Algıladıkları Psikolojik Kontrol, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Zorbalık 

Davranışı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 

Tablo 4.11’de de görüldüğü gibi katılımcıların doğum sıralarına göre anneden 

algıladıkları ve babadan algıladıkları psikolojik kontrol, olumsuz otomatik düşünceler 

ve zorbalık davranışı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan 

Kruskal-Wallis testi sonuçlarına göre olumsuz otomatik düşünce puanlarının (X2
(4)= 

12.196, p<.05) anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Diğer bir deyişle birinci çocuk 

olarak doğan ergenlerin sahip olduğu olumsuz otomatik düşünceler diğerlerine göre 

anlamlı olarak yüksektir. Doğum sırası değişkeniyle ilgili anlamlı olduğu görülen 

başka ilişkilere rastlanmamıştır (Tablo 4.11) 

 

Tablo 4.11 Katılımcıların Doğum Sıralarına Göre Anneden Algıladıkları ve 

Babadan Algıladıkları Psikolojik Kontrol, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Zorbalık 

Davranışı Puanlarına Ait Ortalama, Standart Sapma ve Test İstatistiği Değerleri 

 

  N Ort SS Test 

İstatistiği 

ODÖ 

1. çocuk 220 215.91 

30.00 X2=12.196* 

2.çocuk 118 174.78 

3.çcocuk 33 198.23 

4.çocuk 14 160.00 

5 ve üzerinci 

çocuk 

12 174.71 
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Tablo 4.11 (devamı) 

 

 

 

SDÖ 

1. çocuk 220 203.17 

5.47 X2=1.333 

2.çocuk 118 193.64 

3.çcocuk 33 204.30 

4.çocuk 14 187.50 

5 ve üzerinci 

çocuk 

12 174.00 

 

Anne_PKÖ 

1. çocuk 220 203.70 

8.10 X2=4.351 

2.çocuk 118 200.03 

3.çcocuk 33 198.80 

4.çocuk 14 161.07 

5 ve üzerinci 

çocuk 

12 147.42 

 

Baba_PKÖ 

1. çocuk 220 203.47 

6.92 X2=4.382 

2.çocuk 118 196.47 

3.çcocuk 33 209.24 

4.çocuk 14 142.86 

5 ve üzerinci 

çocuk 

12 179.29 

*p<.05 

(PKÖ: Psikolojik Kontrol Ölçeği, ODÖ: Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği; SDÖ: 

Sosyal Davranıl Ölçeği) 

  

Yan hipotezler doğrultusunda katılımcıların okul başarısı, yaşadığı kişiler, 

ebeveynlerin eğitim durumu, ebeveynlerin çalışma durumu ve ailenin gelir düzeyi gibi 

sosyo-demografik değişkenlere göre zorbalık davranışı, olumsuz otomatik düşünceler, 

anneden ve babadan algılanan psikolojik kontrol puanlarının farklılaşıp 

farklılaşmadığı incelenmiş ancak hiçbir değişkene göre bu ölçek puanlarının 

farklılaşmadığı tespit edilmiştir.  
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BÖLÜM 5 

5.TARTIŞMA 

 

Bu çalışmanın temel amacı algılanan psikolojik kontrol ve zorbalık davranışı 

arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin olası medyatör (aracı) rolünün 

incelenmesidir. Çalışmada olumsuz otomatik düşüncelerin ebeveynden algılanan 

psikolojik kontrol ve zorbalık davranışı arasındaki ilişkiyi yordayacağı 

öngörülmektedir. Literatür verileri incelendiğinde ergenlerin ebeveynlerinden 

algıladıkları psikolojik kontrol ile zorbalık davranışı arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalara (Barber ve Harmon, 2002; Arım ve Shapka, 2008; Kındap ve ark. 2008; 

Bernstein ve Watson, 1997; Stevens, De Bourdeaudhuij ve Oost, 2002; Holmes ve 

Holmes-Lonergan, 2004; Olweus, 1993; Smokowski ve Kopasz, 2005) algılanan 

psikolojik kontrol ile olumsuz otomatik düşünceler arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmaya (Tümkaya, Çelik ve Aybek, 2011) ve olumsuz otomatik düşünceler ile 

zorbalık davranış arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara (Fives ve ark. 2011; 

Schniering ve Rapee, 2004; Kurtoğlu, 2009) rastlanmasının yanı sıra algılanan 

psikolojik kontrol ve zorbalık davranışı arasındaki ilişkide olumsuz otomatik 

düşüncelerin olası aracı rolünün analiz edildiği çalışmalara rastlanmamıştır. Bu 

nedenle bu çalışmada söz konusu değişkenler arasındaki aracı etkiye bakılmıştır.  

Araştırmanın birinci temel hipotezi kapsamında anneden algılanan psikolojik 

kontrolle zorbalık davranışı arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin aracı 

rolü incelenmiştir. Yapılan analizler neticesinde beklenenin aksine anneden algılanan 

psikolojik kontrol ile zorbalık davranışı arasındaki ilişkide, olumsuz otomatik 

düşüncelerin anlamlı bir aracı etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Ancak anneden 

algılanan psikolojik kontrol ile zorbalık davranışı arasındaki ilişkide olumsuz otomatik 
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düşüncelerin sosyal tehdit, düşmanlık ve fiziksel tehdit alt boyutlarının kısmi aracı 

etkisi olduğu, kişisel başarısızlık alt boyutunun ise kısmi aracı etkisinin olmadığı 

saptanmıştır. Literatür verileri incelendiğinde yapılan bir çalışmada ebeveynden 

algılanan psikolojik kontrolle olumsuz otomatik düşüncelerin fiziksel tehdit, kişisel 

başarısızlık ve düşmanlık alt ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur 

(Güler, 2017). Literatürde düşmanlık ve intikamla ilgili olumsuz otomatik 

düşüncelerin saldırganlığın en önemli yordayıcısı olduğuna dair çalışmalar mevcuttur 

(Beck ve Freeman 1990; Calvete ve Connor-Smith 2005; Calvete ve ark. 2005; 

Kurtoğlu, 2009; Schniering ve Rapee 2004). Ergenlerle yapılan başka bir çalışma; 

zorbalık davranışının, olumsuz otomatik düşünceler arasından yalnızca düşmanca 

düşüncelerle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur (Balan ve ark., 2018). Ayrıca 

düşmanlıkla ilgili olumsuz otomatik düşüncelerin dışayönelim davranışlarla ilişkili 

olduğu belirtilmektedir (Schniering ve Lyneham, 2006).  Dolayısıyla ebeveynden 

algılanan psikolojik kontrolle zorbalık davranışı arasındaki ilişkide olumsuz otomatik 

düşüncelerin fiziksel tehdit ve düşmanlık alt ölçekleri arasındaki kısmi aracı etkinin 

literatürle uyumlu olduğu söylenebilir. Ancak algılanan psikolojik kontrolle zorbalık 

davranışı arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin sosyal tehdit ve kişisel 

başarısızlık alt ölçeğinden elde edilen sonuçların Güler’in (2017) yaptığı çalışmayla 

tutarlık göstermediği saptanmıştır. Katılımcı sayısının arttırıldığı gelecek çalışmalarda 

bu ilişkilere odaklanılarak literatür zenginleştirilmelidir.   

Araştırmanın ikinci temel hipotezi kapsamında babadan algılanan psikolojik 

kontrolle zorbalık davranışı arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin aracı 

rolü incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında yapılan analizlerde babadan algılanan 

psikolojik kontrolle zorbalık davranışı arasındaki ilişkide olumsuz otomatik 

düşüncelerin anlamlı bir kısmi aracı etkisi vardır. Babadan algılanan psikolojik kontrol 

ile zorbalık davranışı arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin sosyal tehdit, 

kişisel başarısızlık, düşmanlık ve fiziksel tehdit alt boyutlarının anlamlı bir kısmi aracı 

etkisi olduğu saptanmıştır. Literatür verileri incelendiğinde yapılan bir çalışmada 

ebeveynden algılanan psikolojik kontrolle olumsuz otomatik düşüncelerin fiziksel 

tehdit, kişisel başarısızlık ve düşmanlık alt ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

bulunmuştur (Güler, 2017). Literatürde düşmanlık ve intikamla ilgili olumsuz 

otomatik düşüncelerin saldırganlığın en önemli yordayıcısı olduğuna dair çalışmalar 

mevcuttur (Beck ve Freeman 1990; Calvete ve Connor-Smith 2005; Calvete ve ark. 
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2005; Kurtoğlu, 2009; Schniering ve Rapee 2004). Ayrıca düşmanlıkla ilgili olumsuz 

otomatik düşüncelerin dışayönelim davranışlarıyla ilişkili olduğu belirtilmektedir 

(Schniering ve Lyneham, 2006). Dolayısıyla ebeveynden algılanan psikolojik 

kontrolle zorbalık davranışı arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin fiziksel 

tehdit ve düşmanlık alt ölçekleri arasındaki kısmi aracı etkinin literatürle uyumlu 

olduğu tespit edilmiştir. Ancak algılanan psikolojik kontrolle zorbalık davranışı 

arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin sosyal tehdit alt ölçeğinden elde 

edilen sonuçların Güler’in (2017) yaptığı çalışmayla tutarlık göstermediği 

saptanmıştır. Katılımcı sayısının arttırıldığı gelecek çalışmalarda bu ilişkilere 

odaklanılarak literatür zenginleştirilmelidir.   

Araştırmanın yan hipotezleri kapsamında katılımcıların psikolojik kontrol, 

olumsuz otomatik düşünceler ve zorbalık davranışı ölçeğinden elde ettikleri puanların 

katılımcıların sosyodemografik değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığı incelenmiştir.  

           Katılımcıların psikolojik kontrol ölçeğinden aldıkları skorların yaşa 

göre anlamlı olarak farklılaşması beklenmiştir. Yapılan analizlerle psikolojik kontrol 

ölçeğinden aldıkları skorların yaşa göre anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. Buna 

göre yaş ile anne ve baba psikolojik kontrol ölçek puanları arasında pozitif yönde 

anlamlı bir korelasyon mevcuttur. Yani ergenin yaşı arttıkça anne ve babadan algılanan 

psikolojik kontrolün arttığını, yaşı azaldıkça algılanan psikolojik kontrolün azaldığı 

söylenebilmektedir. Bu çalışma 12-15 yaş arası ergenlerle yürütülmüştür ve bu 

bağlamda katılımcıların somut işlem döneminden soyut işlem dönemine geçmesiyle 

birlikte ebeveynlerinden algıladıkları psikolojik kontrolü daha fazla hissettikleri 

düşünülmektedir. Literatür incelendiğinde bu iki değişken arasındaki çalışmaların 

kısıtlı olduğu görülmüştür. İleri-Ünyeli’nin (2015) yaptığı çalışmada yaşla birlikte 

ergenin algıladığı psikolojik kontrolünde arttığı saptanmıştır. Bu açıdan bakıldığında 

bu çalışmadaki sonuçlar literatürle tutarlılık göstermektedir. Ancak literatürdeki 

verilerin kısıtlılığı göz önünde bulundurularak, gelecek çalışmaların söz konusu 

ilişkiyi derinlemesine incelemelerinin, literatüre önemli katkılar sunacağı söylenebilir. 

Katılımcıların psikolojik kontrol ölçeğinden aldıkları skorların cinsiyete göre 

anlamlı olarak farklılaşması beklenmiştir. Fakat yapılan analizler sonucunda 

psikolojik kontrol ölçeğinden alınan skorların cinsiyete göre anlamlı olarak 
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farklılaşmadığı bulunmuştur. Bu durum literatürdeki bazı çalışma bulgularını destekler 

niteliktedir. Shek ‘ın (2007), yaptığı bir çalışmada psikolojik kontrolün cinsiyete göre 

farklılaşmadığını ortaya koymuştur. Literatürde anneden algılanan psikolojik 

kontrolün cinsiyete göre farklılık göstermediğine dair çalışmalar mevcuttur (Roger ve 

ark. 2003; Kındap ve ark., 2008; Sayıl ve Kındap, 2010). Bu bakımdan çalışmanın 

sonuçları literatürle uyumludur. Ancak literatür verileri incelendiğinde anne ya da 

babadan algılanan psikolojik kontrolün cinsiyete göre değişiklik gösterdiğine ilişkin 

çalışmaların daha sık olduğu görülmektedir. Bu çalışmalara bakıldığında kızların anne 

ve babalarından algıladıkları davranışsal kontrol erkeklere göre daha fazlayken (Kerr 

ve Stattin, 2000; Kındap ve ark., 2008; Soenens ve ark., 2006b; Kındap-Tepe ve Sayıl, 

2012); erkeklerin anne ve babalarından algıladıkları psikolojik kontrol kızlara göre 

daha fazladır (Harma, 2008; Kındap, 2011; Shek, 2005; Kındap-Tepe ve Sayıl, 2012). 

Dolayısıyla bu çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlar bu literatür verileriyle tutarlılık 

göstermemektedir. Bu durumun kısıtlı örneklemden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Farklı ilçelerden daha fazla katılımcıyla araştırmanın tekrarlanması ve ergenlerin 

bildiriminin yanında ebeveynlerin de davranışları ölçen ölçeklerin de kullanılması 

önerilmektedir. 

Katılımcıların psikolojik kontrol ölçeğinden aldıkları skorların sınıf düzeyine 

göre anlamlı olarak farklılaşması beklenmiştir. Yapılan analizlerle psikolojik kontrol 

ölçeğinden aldıkları skorların sınıf düzeyine göre anlamlı olarak farklılaştığı 

bulunmuştur. Buna göre sınıf düzeyi arttıkça algılanan psikolojik kontrol düzeyi de 

artmaktadır. Psikolojik kontrol ve sınıf düzeyi arasındaki ilişki ile psikolojik kontrol 

ve yaş arasındaki ilişkinin bağlantılı olduğu söylenebilir. Zira sınıf düzeyi arttıkça yaş 

da artmaktadır. Dolayısıyla tıpkı yaşla olduğu gibi sınıf düzeyiyle de algılanan 

psikolojik kontrol arasında pozitif korelasyon olduğu düşünülmektedir. Ancak 

literatürde bu konuda yapılmış çalışmalara rastlanmamıştır. İzleyen çalışmalarda geniş 

bir örneklemde bu çalışma tekrarlanarak söz konusu değişkenler arasındaki ilişki ve 

bu ilişkinin sebepleri de ortaya konmalıdır. 

Katılımcıların psikolojik kontrol ölçeğinden aldıkları skorların kardeş sayısına 

göre anlamlı olarak farklılaşması beklenmiştir. Yapılan analizlerde ergenlerin 

psikolojik kontrol ölçeğinden aldıkları skorların kardeş sayısına göre anlamlı olarak 

farklılaştığı bulunmuştur. Kardeş sayısı azaldıkça algılanan psikolojik kontrol sayısı 

artmakta, kardeş sayısı arttıkça algılanan psikolojik kontrol sayısı azalmaktadır. Bu 
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durumun ebeveynin uyguladığı psikolojik kontrolün kardeşler arasında 

paylaşılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Kardeş sayısının artmasıyla birlikte 

ebeveynlerin çocuklarına uyguladıkları psikolojik kontrol çocuklar arasında 

paylaşılmakta ve bireysel anlamda çocuğun algıladığı psikolojik kontrol azalmaktadır. 

Literatür incelendiğinde bu iki değişken arasındaki ilişkinini ortaya konduğu 

çalışmaların kısıtlı görülmektedir. İleri-Ünyeli’nin (2015) yaptığı çalışmada kardeş 

sayısı azaldıkça algılanan psikolojik kontrol sayısı arttığı saptanmıştır. Dolayısıyla bu 

çalışmadaki sonuçlar literatürle tutarlılık göstermektedir. Ancak literatürdeki verilerin 

kısıtlılığı göz önünde bulundurularak, gelecek çalışmaların söz konusu ilişkiyi 

derinlemesine incelemelerinin, literatüre önemli katkılar sunacağı söylenebilir 

Katılımcıların olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları skorların yaşa 

göre anlamlı olarak farklılaşması beklenmiştir. Fakat yapılan analizler sonucu 

katılımcıların olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları skorların yaşa göre 

anlamlı olarak farklılaşmadığı bulunmuştur. Literatür verileri incelendiğinde yaşla 

birlikte olumsuz otomatik düşüncelerin artış gösterdiğine dair çalışmalara 

rastlanmakla birlikte (Hogendoorn ve ark., 2010; Schniering ve Lyneham,2006; 

Kurtoğlu, 2009) olumsuz otomatik düşüncelerin yaşa göre farklılaşmadığı çalışmalara 

da rastlanmaktadır (Schniering ve Rapee,2002; Garber, Weiss, Shanley, 1993). 

Buradan hareketle bu değişkenlerle ilgili literatürde tutarsızlık söz konusudur.  

Çalışmadan elde edilen bulguların literatürle hem uyumlu hem de uyumsuz olduğu 

söylenebilir. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiyi etkileyebilecek unsurlar göz 

önüne alınarak daha geniş bir örneklemde çalışmanın tekrar edilmesinin faydalı 

olacağı düşünülmektedir.  

Katılımcıların olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları skorların 

cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşması beklenmiştir. Yapılan analizler sonucu 

katılımcıların olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları skorların cinsiyete 

göre anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. Buna göre kız öğrencilerin olumsuz 

otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları puan, erkek öğrencilere kıyasla daha 

yüksektir. Bu sonuç literatürdeki bazı çalışmalarla tutarlık göstermiştir (Öztütüncü, 

1996; Usta, 2017; Bozkurt 1998; Schniering ve Rapee 2002; Karakaya ve ark., 2007). 

Ancak literatürde sonuçların tutarsızlık gösterdiği çalışma da bulunmaktadır. Buna 

göre Kurtoğlu’nun (2009) yaptığı çalışmada olumsuz otomatik düşüncelerin 

erkeklerde daha yüksek olduğuna ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Ayrıca literatür verileri 
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incelendiğinde olumsuz otomatik düşüncelerin cinsiyete göre farklılaşmadığını ortaya 

koyan çalışmalar da mevcuttur (Güloğlu ve Aydın, 2007; Karahan ve ark., 2006; 

Tümkaya, Çelik ve Aybek, 2008). Dolayısıyla literatürdeki verilerin birbirleriyle 

çeliştiği bu değişkene dair araştırmaların genişletilmesi ve yapılacak yeni 

çalışmalardaki olası örneklemlerin sosyodemografik değişkenler açısından eşitlenerek 

oluşturulmasının daha tutarlı sonuçlar elde edilmesi açısından, literatüre katkı 

sunacağı söylenebilir. 

Katılımcıların olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları skorların okul 

türüne göre anlamlı olarak farklılaşması beklenmiştir. Yapılan analizler sonucu 

katılımcıların olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları skorların okul türüne 

göre anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. Buna göre özel okullarda okuyan 

öğrencilerin olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları puanlar devlet 

okulundaki öğrencilere kıyasla daha yüksektir. Literatür verileri incelendiğinde bu iki 

değişken arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmaların kısıtlı olduğu görülmektedir. 

Atalan-Ergin’in (2013) yaptığı çalışmada özel okullarda okuyan öğrencilerin olumsuz 

otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları puanlar devlet okulundaki öğrencilere 

kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Literatürde üst sosyoekonomik düzeye sahip 

ailelerin çocuklarında orta sosyoekonomik düzeye sahip olanlara kıyasla daha fazla 

olumsuz otomatik düşünceye sahip oldukları bulgulanmıştır (Atalan-Ergin, 2013). 

Özel okula giden öğrencilerinin ailelerinin sosyoekonomik düzeylerinin iyi olduğu 

düşünüldüğünde bu sonuç beklenen bir durumdur. Bu çalışmadan elde edilen bulgular 

bu anlamda literatürle uyumludur. Literatürdeki kısıtlılık sebebiyle daha geniş 

örneklemle yapılacak izleyen çalışmalarda bu iki değişken arasındaki ilişkiler 

derinlemesine ortaya konmalıdır.  

Katılımcıların olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları skorların sınıf 

düzeyine göre anlamlı olarak farklılaşması beklenmiştir. Fakat yapılan analizler 

sonucu katılımcıların olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları skorların sınıf 

düzeyine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı bulunmuştur. Literatür incelendiğinde 

büyük sınıf öğrencilerinin olumsuz otomatik düşünce düzeylerinin küçük sınıfa giden 

öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuştur (Kurtoğlu, 2009; Atalan-Ergin, 

2013). Buradan hareketle bu çalışmadan elde edilen bulguların literatürle uyumsuz 

olduğu söylenebilir. İzleyen çalışmalarda katılımcı sayısının arttırılmasıyla birlikte 
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farklı sınıf düzeyi ve yaş ile olumsuz otomatik düşünceler arasında anlamlı ilişkilerin 

çıkacağı düşünülmektedir. 

Katılımcıların olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları skorların 

kardeş sayısına göre anlamlı olarak farklılaşması beklenmiştir. Yapılan analizler 

sonucu katılımcıların olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları skorların 

kardeş sayısına göre anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. Buna göre tek çocuk 

olanların olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları puanların kardeşi olanlara 

kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Literatür verileri incelendiğinde bu konuda 

yapılan çalışmaların kısıtlı olduğu görülmektedir. Atalan-Ergin (2013) yaptığı 

çalışmada olumsuz otomatik düşüncelerle kardeş sayısı arasında anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır. Bu bakımdan çalışmanın bulguları literatürle uyum 

sağlamamaktadır. Çıkan sonuca ilişkin olarak tek çocuklu ailelerde çocuğa yüklenen 

sorumluluk ve ebeveynin çocuk üzerindeki kontrolü daha fazla olduğu için çocuğun 

sahip olduğu olumsuz otomatik düşüncelerin daha fazla olacağı düşünülmektedir. Söz 

konusu değişkenler arasındaki ilişkiyi etkileyebilecek unsurlar göz önüne alınarak 

daha geniş bir örneklemde çalışmanın tekrar edilmesinin faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 

Katılımcıların olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları skorların 

doğum sırasına göre anlamlı olarak farklılaşması beklenmiştir. Yapılan analizler 

sonucu katılımcıların olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları skorların 

doğum sırasına göre anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. Buna göre birinci çocuk 

olarak dünyaya gelen çocukların olumsuz otomatik düşünceler ölçeğinden aldıkları 

puanların diğer sırada doğanlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Toplumsal 

roller gereği birinci çocuk olarak dünyaya gelen çocuklara “abla” ya da “abi” olma 

sorumluluğunun yüklenmesi ve ebeveynlerinin evdeki büyük çocuktan beklentilerinin 

fazla olmasının bu duruma sebep olduğu düşünülmektedir.  Literatürde bu konuda 

yapılmış çalışmalara rastlanmamıştır. İzleyen çalışmalarda geniş bir örneklemde bu 

çalışma tekrarlanarak söz konusu değişkenler arasındaki ilişki ve bu ilişkinin sebepleri 

de ortaya konmalıdır.  

Katılımcıların zorbalık davranış ölçeğinden aldıkları skorların yaşa göre 

anlamlı olarak farklılaşması beklenmiştir. Fakat yapılan analizler sonucu katılımcıların 

zorbalık davranış ölçeğinden aldıkları skorların yaşa göre anlamlı olarak 
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farklılaşmadığı bulunmuştur. Literatüre bakıldığında öğrencilerin zorbalık davranışı 

sergilemesinin yaşla birlikte arttığına ilişkin çalışmalara (Boulton & Underwood, 

1992; Andreou, 2000; Pateraki, 2001; Collins ve ark. 2004; Wolke ve ark. 2001; 

Kandemir, 2006; Yurtal ve Cenkseven, 2006), zorbalık davranışının yaşla birlikte 

azaldığını gösteren çalışmalara (Fonzi ve ark, 1999; Seals ve Young ,2003) ve zorbalık 

davranışının yaşla birlikte değişmediğini gösteren (Olweus, 1999b) çalışmaya 

rastlanmıştır. Dolayısıyla literatürdeki verilerin birbirleriyle çeliştiği bu değişkene dair 

araştırmaların genişletilmesi ve yapılacak yeni çalışmalardaki olası örneklemlerin 

sosyodemografik değişkenler açısından eşitlenerek oluşturulmasının daha tutarlı 

sonuçlar elde edilmesi açısından, literatüre katkı sunacağı söylenebilir. 

Katılımcıların zorbalık davranış ölçeğinden aldıkları skorların cinsiyet göre 

anlamlı olarak farklılaşması beklenmiştir. Yapılan analizler sonucu zorbalık davranış 

ölçeğinden alınan skorların cinsiyet göre anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. 

Erkek öğrencilerin sosyal davranış ölçeği ile ölçülen zorbalık davranışı skorlarının kız 

öğrencilere göre anlamlı bir biçimde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Literatür 

verileri incelendiğinde zorbalık davranışını daha çok erkek öğrencilerin sergilediğine 

ilişkin ulaşılan sonucun hem yurtdışında yapılan çalışmalarla (Boulton & Underwood, 

1992; Nansel, 2000; Collins ve ark. 2004; Seals ve Young 2003; Wolke ve ark. 2001; 

Veenstra ve ark. 2005; Camodeca ve ark. 2002; Pellegrini ve Long 2002; Boulton, 

Bucci ve Hawker 1999; Delfabro ve ark., 2006; Elliott, 1992; Eslae ve Smith, 1994; 

Jarrett, 2001; Kaltiala- Heino ve Rimple, 1999; Lowenstein; 1992; Menesini ve diğ., 

1997; Mouttapa ve diğ., 2004), hem de Türkiye’de yapılan çalışmalarla (Ayas ve 

Deniz, 2008; Bilgiç, 2007; Dölek, 2002; Eşici, 2007; Hilooğlu, 2009; Kartal ve Bilgin, 

2008; Pekel, 2004; Pişkin ve Ayas 2005; Takış, 2007; Yurtal ve Cenkseven, 2007) 

tutarlık gösterdiği söylenebilir.  

Katılımcıların zorbalık davranış ölçeğinden aldıkları skorların sınıf düzeyine 

göre anlamlı olarak farklılaşması beklenmiştir. Fakat bu çalışma kapsamında zorbalık 

davranışının sınıf düzeyine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı bulunmuştur. Literatür 

taramasında bu iki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda farklı sonuçlar 

bulunmaktadır. Literatürde sınıf düzeyi arttıkça zorbalık davranışının arttığını gösteren 

çalışmalara rastlanmakla birlikte (Burnukara ve Uçanok, 2012; İncedal, 2012; Totan 

ve Kabakçı, 2010; Kartal ve Bilgin 2012; Pişkin ve Ayas, 2005), yapılan bazı 

çalışmalarda zorbalık davranışının sınıf düzeyleri arasında anlamlı olarak 
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değişmediğini gösteren çalışmalar da mevcuttur (Pişkin, 2010; Craig, 1998; Schwartz, 

Proctor ve Chien, 2001; Smith, 1991). Dolayısıyla literatürdeki verilerin birbirleriyle 

çeliştiği bu değişkene dair araştırmaların genişletilmesi ve yapılacak yeni 

çalışmalardaki olası örneklemlerin sosyodemografik değişkenler açısından eşitlenerek 

oluşturulmasının daha tutarlı sonuçlar elde edilmesi açısından, literatüre katkı 

sunacağı söylenebilir. 

Katılımcıların zorbalık davranış ölçeğinden aldıkları skorların kardeş sayısına 

göre anlamlı olarak farklılaşması beklenmiştir. Yapılan analizlerde katılımcıların 

zorbalık davranış ölçeğinden aldıkları skorların kardeş sayısına göre anlamlı olarak 

farklılaştığı bulunmakla birlikte kardeş sayısı arttıkça zorbalık davranışının azaldığı 

görülmüştür. Literatürdeki bazı çalışmalar zorbalık davranışı ve kardeş sayısı arasında 

bir ilişki bulamazken (Ekşisu, 2009; Ülker-Atav & Baran,2018; Mercan ve Yıldırım 

Sarı, 2018; Coşkun, 2018), literatürde kardeş sayısı azaldıkça zorbalık davranışının 

arttığına ilişkin çok sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır (Yılmaz ve Çağlayan,2018). 

Dolayısıyla literatürdeki verilerin kısıtlılığı göz önünde bulundurularak, gelecek 

çalışmaların söz konusu ilişkiyi derinlemesine incelemelerinin, literatüre önemli 

katkılar sunacağı söylenebilir.  

          Sosyodemografik verilere göre yapılan analizlerde katılımcıların 

psikolojik kontrol, zorbalık davranışı ve olumsuz otomatik düşünce düzeylerinin 

ergenin okul başarısı, anne-babanın eğitim durumu, anne-babanın çalışma durumu, 

ergenin birlikte yaşadığı kişiler ve ailenin aylık gelir değişkenlerine göre anlamlı 

olarak farklılaşmadığı bulunmuştur. Bu durum katılımcı sayısının azlığı dolayısıyla 

verilerin normal dağılmamasından kaynaklanmış olabilir. Çalışma daha geniş 

örneklem grubuyla tekrarlandığında anlamlı sonuçlar elde edilebileceği 

düşünülmektedir. Tüm bu sonuçlardan yola çıkılarak zorbalık davranışının önüne 

geçebilmek adına, hem okullarda öğrenci ve öğretmenlere hem de ailelere zorbalık 

davranışı, zorbalığın nedenleri ve bu davranışı önlemeye yönelik neler yapılabileceği 

konusunda eğitimlerin düzenlenmesi önerilmektedir. 

          Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları da söz konusudur. İstanbul’un tek bir ilçesinden 

belirli sayıdaki okulların çalışmaya dahil edilmesi araştırmadaki ilçe, okul ve öğrenci 

sayıları açısından bir sınırlılık sayılabilir. İzleyen çalışmalarda, İstanbul’un her bir 

ilçesinden seçilen çok sayıda devlet okulu ve özel okulun dahil edilmesiyle çalışmanın 
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daha geniş bir örneklemde tekrarlanmasının, sonuçların genellenmesi bakımından 

daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın bir diğer sınırlılığı verilerin sadece 

bir kaynaktan yani ergenden toplanmış olmasıdır. İzleyen çalışmalarda ergenin 

algıladığı psikolojik kontrolün yanı sıra ebeveynin tutum ve davranışlarının da 

ölçülerek çalışmaya dahil edilmesinin konuyla ilgili daha kapsamlı bilgi vereceği 

düşünülmektedir.   
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Ek A Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu 

 

“12-15 Yaş Arası Ergenlerin Zorbalık Davranışı ile Ebeveynden Algıladıkları 

Psikolojik Kontrol Arasındaki İlişkide Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Aracı 

Rolünün İncelenmesi” Başlıklı Tez Araştırması İçin 

 

 

Katılımcı için Bilgiler:             Tarih: 

...../...../..... 

 

Bu araştırmanın amacı,12-15 yaş arası ergenlerin ebeveynlerinden algıladıkları 

psikolojik kontrolün zorbalık davranışı üzerindeki etkisinde olumsuz otomatik 

düşüncelerin aracı rolünün incelenmesidir. 

Araştırma için sizden yapmanızı istediğimiz, size ilettiğimiz formlardaki her soruyu 

tek tek okuyarak size en uygun yanıtları vermenizdir. Anlamadığınız sorularda 

araştırmacıdan mail aracılığıyla yardım isteyebilirsiniz. Bu çalışmaya katılmak 

tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Araştırmaya katılmanız halinde kişisel 

bilgilerinizin gizliliğine saygı gösterilecek, araştırma sonuçlarının bilimsel amaçlarla 

kullanımı sırasında da özenle korunacaktır. Veriler, kimlik bilgileriniz gizli kalmak 

koşuluyla sadece bu araştırmada kullanılacaktır.  

 

Bu formu okuyup onaylamanız, araştırmaya katılmayı kabul ettiğiniz anlamına 

gelecektir. Ancak, çalışmaya katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda 

çalışmayı bırakma hakkına da sahipsiniz.  

 

Bu yazıyı okuduktan sonra araştırmamıza gönüllü olarak katılmak istiyorsanız 

aşağıdaki onay bölümünü doldurunuz ve imzalayınız.  
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Katılımcının Beyanı: 

 

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda Dr. Öğr. Üyesi Z. 

Deniz AKTAN gözetiminde, Psikolog Gizem AKSU tarafından yürütülen bu çalışma 

hakkında verilen yukarıdaki bilgileri okudum, sorularıma yeterli cevapları aldım. 

Yapılan tüm açıklamaları ayrıntıları ile anlamış bulunuyorum. Araştırma sonuçlarının 

eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimizin özenle 

korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.  

 

Bu koşullarla söz konusu araştırmaya kendi isteğimle katılmayı kabul ediyorum.  

 

   Tarih: 

...../...../..... 

    

Velayet veya Vesayet Altında Bulunanlar için: 

Veli veya Vasi: 

İmza: 

 

Araştırmacı Adı Soyadı: Psikolog Gizem AKSU 

Tel: 05** *** ** ** 

Mail: pskgizemaksu@gmail.com
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Ek B Sosyodemografik Özellikler ve Veri Formu Ebeveyn Alt Tipi 

 

Aşağıda çocuğunuz ve sizinle ilgili sorular yer almaktadır. Lütfen size en uygun olan 

cevabı işaretleyiniz. Hiçbir soruyu boş bırakmayınız. 

 

1. Çocuğunuzun okul başarısı:       a) Düşük             b) Orta          c) İyi 

2. Anne/ Baba hayatta mı?     

a) İkisi de hayatta  b) İkisi de vefat etmiş  c) Anne hayatta  d) Baba hayatta 

3. Anne ve baba öz mü, üvey mi?  

a) İkisi de öz  b) İkisi de üvey  c) Anne öz, baba üvey d) Baba öz, anne 

üvey 

4. Annenin eğitim durumu :  a) Okuma yazması yok   b) Okuma yazması var   c) 

İlkokul mezunu    d) Ortaokul mezunu    e) Lise mezunu    f) Lisans    g) 

Lisansüstü 

5. Babanın eğitim durumu: a) Okuma yazması yok   b) Okuma yazması var   c) 

İlkokul mezunu    d) Ortaokul mezunu    e) Lise mezunu    f) Lisans    g) 

Lisansüstü 

6. Annenin çalışma durumu:  a) Çalışmıyor   b) Çalışıyor (Meslek: ………...)   c) 

Emekli 

7. Babanın çalışma durumu:  a) Çalışmıyor    b) Çalışıyor (Meslek: ….……..)   c) 

Emekli 

8. Ailenin toplam aylık geliri:  

a) 1000 TL ve altı    b) 1000-3000     c) 3000-5000     d) 5000 ve üzeri
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Ek C Sosyodemografik Özellikler ve Veri Formu Çocuk Alt Tipi 

 

Aşağıda sizinle ilgili sorular yer almaktadır. Lütfen sizin için en doğru olan cevabı işaretleyiniz. 

Hiçbir soruyu boş bırakmayınız. 

 

Doğum Tarihi: 

Doğum Yeri: 

 

1. Cinsiyet:                 a) Kız             b) Erkek  

2. Kaçıncı sınıf:          a) 6. Sınıf       b) 7. Sınıf       c) 8. Sınıf      

3. Okul türü:               a) Özel Okul  b) Devlet Okulu 

4. Kardeş sayısı:         a)Yok     b) 1         c) 2        d) 3       e) 4        f) 5 ve üzeri 

5. Kaçıncı çocuk:       a) 1. Çocuk   b) 2. Çocuk   c) 3. Çocuk    d) 4. Çocuk   e) 5.ve üzeri 

6. Kiminle yaşıyor:    a) Anne ve baba ile b) Anne ile c) Baba ile d) Büyükanne-Büyükbaba 
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Ek D Psikolojik Kontrol Ölçeği – Anne Formu Örnek Maddeler 
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Ek E Psikolojik Kontrol Ölçeği – Baba Formu Örnek Maddeler 
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EK F Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği Örnek Maddeler 

 

Çocukların ve ergenlerin aklına gelen bazı düşünceler aşağıda listelenmiştir. Lütfen her bir 

düşünceyi dikkatlice oku ve son bir hafta içerisinde hangisinin ne kadar sıklıkla aklına 

geldiğine karar ver. Cevabını (0)’dan (4)’e kadar olan derecelendirmeye göre işaretle:  

0 = hiçbir zaman, 1= bazen, 2=sık sayılır 3= sık sık 4= her zaman  

Son bir hafta içerisinde ne kadar sıklıkla düşündün hiçbir 

zaman 
bazen 

sık 

sayılır 

sık 

sık 

her 

zaman 

1) Çocuklar benim aptal olduğumu düşünecek. 0 1 2 3 4 

3) Hiçbir şeyi doğru dürüst yapamam. 0 1 2 3 4 

5) Diğer çocuklar aptal. 0 1 2 3 4 

7) Çıldıracağım. 0 1 2 3 4 
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Ek G Çocuğun Sosyal Davranış Ölçeği-Kişisel Bildirim Örnek Maddeler 

 

1.Bazı çocuklar, diğerleri ondan hoşlanmasın diye sınıf arkadaşlarından biri hakkında 
yalan söyler. Sen böyle bir şeyi ne kadar sıklıkla yaparsın?  

Hiçbir Zaman Nadiren Bazen Çok Sık Her Zaman 

 

3.Bazı çocuklar, kendisini üzgün hisseden diğer çocukları neşelendirmeye çalışır. Sen 
böyle bir şeyi ne kadar sıklıkla yaparsın? 

Hiçbir Zaman Nadiren Bazen Çok Sık Her Zaman 

 

5.Bazı çocuklar, okulda, diğer çocuklara vurur. Sen böyle bir şeyi ne kadar sıklıkla 
yaparsın? 

Hiçbir Zaman Nadiren Bazen Çok Sık Her Zaman 

 

11.Bazı çocukların, sınıflarında birçok arkadaşı vardır. Senin sınıfında, ne kadar sıklıkla, 
birçok arkadaşın olmuştur?    

Hiçbir Zaman Nadiren Bazen Çok Sık Her Zaman 

 

13.Bazı çocuklar, “keşke okulda daha fazla arkadaşım olsaydı” der. Sen böyle bir şeyi ne 
kadar sıklıkla hissedersin? 

Hiçbir Zaman Nadiren Bazen Çok Sık Her Zaman 
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Ek H Işık Üniversitesi Etik Kurul Onayı 
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Ek I İl Milli Eğitim Müdürlüğü Onayı 
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Psikoloji Çocuk-Ergen alt alanında yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans yaptığı yıllarda 

Ekip Norma Razon Aile, Çocuk ve Genç Danışmanlık Merkezi’nde ve İstanbul Çocuk Ergen 

Psikiyatrisi Enstitüsü’nde stajyer psikolog olarak çalıştı. Yüksek lisans yıllarında Wechsler 

Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R), Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV) 

Eğitimi, Denver - II Gelişimsel Tarama Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Burdon Dikkat Testi, 

Benton Görsel Bellek Testi, Frostig Görsel Algı Testi, D2 Dikkat Testi, Frankfurter 

Konsantrasyon Testi, Giliam Otizm Bozukluğu Derecelendirme Ölçeği, Özgül Öğrenme 

Güçlüğü (ÖÖG) Bataryası, Moxo Dikkat Testi ve Vineland Uyum Davranış Ölçeği’nin 

eğitimlerini aldı. 


