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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Çalýþma Sivas il merkezinde sosyoekonomik
düzeyi farklý üç ilköðretim okulu öðrencilerinin benlik
saygý düzeyini belirlemek için yapýlmýþtýr. Yöntem:
Kesitsel bir araþtýrma olarak planlanan çalýþma 23 Mayýs3 Haziran 2005 tarihleri arasýnda sosyoekonomik düzeyi
farklý üç ilköðretim okulunda yapýlmýþtýr. Okul seçiminde
basit rastgele örnekleme yöntemi kullanýlmýþtýr. Çalýþmamýza bu okullardaki 5-8. sýnýflarda okuyan toplam
563 öðrenciden anketleri tam olarak cevaplandýran 521
(%92.5) öðrenci dahil edilmiþtir. Çalýþmamýzda öðrencilerin sosyodemografik özelliklerini tanýmlayan anket ile
birlikte 80 sorudan oluþan Piers Harris'in Çocuklarda ÖzKavramý Ölçeði kullanýlmýþtýr. Bulgular: Sosyoekonomik
durumu düþük olan okulda okuyan öðrencilerin benlik
saygýsý ile ilgili ölçek puanlarý 54.6±11.8, orta olan okulda 58.2±11.7 ve yüksek olan okulda 56.5±11.8 idi.
Çalýþmada sosyoekonomik durumu düþük olan okulda
bulunan öðrencilerin benlik saygýsý düzeyi iyi ve orta olan
okullarda bulunan öðrencilere göre anlamlý derecede
düþük bulunmuþtur (p<0.05). Öðrencilerin okulu, yaþý,
sýnýfý, baba mesleði, baba öðrenim durumu, kardeþ sayýsý
ve sosyoekonomik durumu ile benlik saygýsý arasýnda
anlamlý bir iliþki bulunmuþtur (p<0.05). Benlik saygýsýnýn,
öðrencilerin yaþý, kardeþ sayýsý ve sosyoekonomik durumlarýndan baðýmsýz olarak etkilendiði tespit edilmiþtir
(p<0.05). Sonuç: Düþük puanýn psikolojik yardýma
gereksinimi olan öðrencilerin tanýnmasýnda ve ayýrt
edilmesinde önemli ipucu olacaðý düþünülmektedir.
Benlik saygýsýnýn hangi ortamlarda deðiþebileceði ve
geliþebileceði incelenmeli, incelemek için iyi düzenlenmiþ
deneysel araþtýrmalar yapýlmalýdýr.

Study of Self Esteem Levels of Students Attending
in Three Primary Schools with Different Socio
Economic Levels, in Central Sivas

Anahtar Sözcükler: Öðrenci, benlik saygýsý, sosyoekonomik düzey.

Objective: The study was carried out in order to determine the self esteem levels of students attending in three
primary schools with different socio economic levels, in
central Sivas. Method: The study, planned as a cross sectional survey, was carried out in three primary schools
with different socio economic levels between 23rd of
May- 3rd of June 2005. Random selection method was
used to select schools. Among 563 students from 5-8
class levels, 521 (92.5%), who had fulfilled the questionnaire forms, were included in this study. A questionnaire
form defining socio economic properties of students and
Piers Harris' self esteem scale including 80 questions
were used. Results: The mean scores from self-esteem
scale were 54.6±11.8 for low socio economic level
school, 58.2±11.7 for mid-level socioeconomic school
and 56.5±11.8 for high socio economic level school. The
mean self esteem levels of students attending in low
socio economic level schools was found to be statistically lower compared with the schools with high and mid
socio economic level (p<0.05). A significant relationship
between self esteem and school, age, class levels,
fathers' education level and job, number of sister and
brothers, socio economic levels was found (p<0.05). In
linear regression analysis, age, number of sister and
brothers, socio economic level of school were found
independently related to self esteem (p<0.05).
Conclusion: Low self esteem scores are considered to
be important for definition and differentiation of students who need psychological help. The circumstances
where self-esteem levels change and develop must be
researched with well designed studies.
Key Words: Student, self esteem, socio economic level.

(Klinik Psikiyatri 2006;9:116-122)

116

Makalenin geliþ tarihi: 19.09.2006, Yayýna kabul tarihi: 15.11.2006

Sivas Ýl Merkezinde Sosyoekonomik Düzeyi
Farklý Üç Ýlköðretim Okulu Öðrencilerinin Benlik Saygýsý Düzeyi

GÝRÝÞ
Benlik saygýsý, psikoloji literatürlerinde "kendilik
anlayýþ", "benlik tasarýmý", "benlik kavramý",
"özsaygý", "öz-kavram"; kamuoyunda ve günlük
yaþamda "güven duygusu" ya da "kendine güven"
olarak isimlendirilen, insan kiþiliðinin temelinde
olan, birey için en önemli algý, duygu ve
düþüncelerin bir bütünüdür (Öner 1996).
Benlik saygýsý çocuðun doðuþtan getirdiði biyolojik
özelliklerinin çevresiyle etkileþimine ve deneyimlerine baðlý olarak geliþir ve deðiþir. Önce anne,
baba ve diðer aile bireyleri gibi çocuðun hemen
yakýnýndaki kiþilerin, daha sonra arkadaþ ve öðretmenlerin davranýþlarý ile þekillenir (Hechtman ve
ark 1980). Anne ve baba, çocuðun geliþiminin
oluþumunda temel role sahip bireylerdir (Körükçü
2004). Anne ve babasýný kendine model alan çocuk
olumlu ya da olumsuz kiþilik özelliði geliþtirebilir.
Saðlýklý aile ortamýnda sevgi ve anlayýþ içerisinde
büyüyen çocuk geliþimi için gerekli olan deneyimleri elde edebilir. Özsaygýsýný kazanarak hoþgörülü
olmayý, sevilerek sevmeyi, alýcý ve bencil olmaktan
kurtularak paylaþmayý öðrenebilir.
Ebeveynin çocuðu sevip sevmemesi; çocuðun öðretmeninin sevgi, saygý ve beðenisinin kazanýp kazanmamasý; yaþýtlarýnýn onu kabul ya da reddetmesi,
elde ettiði baþarýlar karþýsýnda ödüllendirilmesi, dýþ
görünüþü, kültürel düzeyi, yaþanýlan çevre öz
kavramý geliþiminin belirleyicileridir. Benlik saygýsý
yalnýzca baþkalarýnýn birey hakkýndaki görüþ ve
deðerlendirmelerini yansýtan bir ayna deðildir.
Birey, baþkalarýnýn kendisi ile ilgili görüþ ve deðerlendirmelerini kendi duygu, düþünce, gözlem ve
algýlamalarýyla karþýlaþtýrarak bir senteze gider ve
böylece bir bütüne ulaþýr (Öner 1996).
Yaþantýmýz boyunca özellikle de ergenlik döneminde diðer insanlar tarafýndan kabul edilme çok
önemlidir ve ergenler bu konuda yoðun kaygý
yaþarlar. Benlik saygýsý geliþimi açýsýndan bizim ne
yaptýðýmýz ve diðerlerinin bizim yaptýklarýmýz ile
ilgili ne söyledikleri çok önemlidir.
Benlik saygýsýnýn olumlu geliþmesi için çocuðun
koþulsuz bir sevgi ortamýnda büyümesi, olumlu
davranýþlarda ödüllendirilmesi, kabul görmesi,
yaþýna uygun sorumluluklara sahip olmasý ve
sevilmesi gerekir. Çocuk sevildiðinde kendi bedenini sevmeye ve deðerli bulmaya, annesi tarafýndan
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ihtiyaçlarý doðru zamanda doðru þekilde karþýlandýðýnda ise kendini deðerli hissetmeye baþlar.
Olumsuz benlik saygýsý geliþtirmiþ çocuklar kendilerini yetersiz ve deðersiz görmekte, çevreden
çabuk etkilenmekte, inanç ve tutumlarýný kolaylýkla
deðiþtirebilmekte, günlük yaþamda karþýlaþtýklarý
zorluklarla baþa çýkmakta güçlük çekmekte ve
duygularýný kontrol etmekte zorlanmaktadýr. Bu
çocuklar girdiði sosyal ortamlarda utangaç, çekingen, aþýrý sessiz ya da tam tersi oldukça saldýrgan
veya zorba davranýþlar sergileyebilir. Benlik saygýsý
yetersiz geliþmiþ çocuklar kendisine sunulan yeni
aktivitelere girmek istemez, hata yapmaktan aþýrý
korkar, sýnavlarda tedirgin olur ya da mükemmeliyetçilik gibi davranýþlar sergileyebilirler.
Bu çalýþma Sivas il merkezinde sosyoekonomik
düzeyi farklý üç ilköðretim okulu öðrencilerinin
benlik saygýsý düzeyini belirlemek için yapýlmýþtýr.
GEREÇ VE YÖNTEM
Kesitsel bir araþtýrma olarak planlanan çalýþma 23
Mayýs - 3 Haziran 2005 tarihleri arasýnda sosyoekonomik düzeyi farklý üç ilköðretim okulunda
yapýlmýþtýr. Okullarýn sosyoekonomik düzeye göre
seçiminde Çýnar'ýn çalýþmasýndan faydalanýlmýþtýr
(Çýnar ve ark. 1994). Çýnar çalýþmasýnda örnekleme
seçme olanaðý verebilmesi açýsýndan sokaklarý,
sosyoekonomik durumu ve kültürel düzeyi ele
almýþ, tek tek sokaklarý gezerek sosyoekonomik
düzeyi tespit etmiþ ve buna göre sosyokültürel
düzeyi 3 gruba (yüksek, orta, düþük) ayýrmýþtýr. Bu
çalýþmadan faydalanýlarak her sosyoekonomik
düzeyde okul seçiminde basit rastgele örnekleme
yöntemi kullanýlmýþtýr. Çalýþmaya bu okullarda
bulunan 5-8. sýnýflardaki 563 öðrenciden anketlere
tam cevap veren 521 (%92.5) öðrenci katýlmýþtýr.
Araþtýrmanýn yürütülmesinde etik kurallara uyularak ilgili kuruluþlardan izin alýnmýþtýr. Çalýþmanýn
verileri anket yöntemiyle toplanmýþtýr. Anket formlarý ders baþlangýcýnda öðrencilere daðýtýlmýþ,
gerekli açýklamalar yapýlmýþ ve formlarýn kendileri
tarafýndan doldurulmasý istenmiþtir. Anket formunda yaþ, cinsiyet, okul, sýnýf, anne ve babanýn
mesleði, anne ve babanýn öðrenim durumu, sosyoekonomik durum, aile tipi ve kardeþ sayýsý ile
ilgili sosyodemografik özellikler ile 80 sorudan
oluþan Piers Harris'in Çocuklarda Öz-Kavramý
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Tablo 1. Öðrencilerin ailelerinin sosyodemografik özellikleri
Ailelerin sosyo-

Düþük

Orta

Yüksek

Toplam

demografik öz.

(n=236)

(n=145)

(n=140)

(n=521)

%

%

%

%

Okuryazar deðil

20.2

1.4

-

9.6

Okuryazar

27.7

4.1

2.8

14.5

Ýlköðrenim mezunu

48.0

65.8

21.5

45.6

Lise mezunu

3.7

21.2

20.1

13.0

Üniversite mezunu

0.4

7.5

55.6

17.3

Anne Öðrenimi

Baba Öðrenimi
Okuryazar deðil

3.3

-

-

1.5

Okuryazar

15.4

1.4

2.1

8.0

Ýlköðrenim mezunu

62.9

39.3

11.9

42.6

Lise mezunu

16.7

35.9

16.1

21.8

Üniversite mezunu

3.3

23.4

69.9

26.1

97.0

85.6

39.3

78.2

Anne Mesleði
Ev hanýmý
Memur

0.8

8.9

52.1

16.9

Ýþçi

0.8

1.4

-

0.8

Emekli

0.4

2.7

5.7

2.8

Diðer

-

1.4

2.9

1.3

Memur

7.8

24.9

70.4

29.5

Ýþçi

32.1

26.2

5.2

23.2

Esnaf

10.8

22.9

10.9

14.2

Emekli

6.9

9.1

4.3

6.8

Ýþsiz

2.2

1.5

0.7

1.6

Çiftçi

23.8

2.1

2.1

11.8

Serbest

16.0

6.3

-

8.9

Diðer

0.4

7.0

6.4

4.0

Çekirdek

72.3

88.3

90.7

81.6

Geniþ

23.4

10.3

5.0

15.0

Parçalanmýþ

4.3

1.4

4.3

3.4

Ýyi

31.4

71.7

71.4

53.4

Orta

53.4

26.2

27.9

39.0

Kötü

15.2

2.1

0.7

7.6

Baba Mesleði

Aile Tipi

Sosyoekonomik Durum
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Tablo 2. Çalýþmaya katýlan öðrencilerin okullara göre benlik saygýsý ile ilgili ölçek puanlarý
Okulun soyo-

Ortalama±Standart

ekonomik durumu

Sapma

Düþük (n=236)

54.6±11.8*

Minimum

Maksimum

17

76

Orta (n=145)

58.2±11.7

23

78

Yüksek (n=140)

56.5±11.8

19

80

p

0.00

* Fark yaratan grup

Ölçeði kullanýlmýþtýr (Öner 1996). Bu ölçek 9-16
yaþ gruplarýndaki öðrenciler için 1964'de Piers ve
Harris tarafýndan Amerika Birleþik Devletleri'nde
geliþtirilmiþ olup Öner N. tarafýndan Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalýþmasý
yapýlmýþtýr. Ölçek, öðrencilerin kendilerine yönelik
düþünce, duygu ve tutumlarýný deðerlendirmeyi
amaçlamýþtýr. Ölçeði oluþturan 80 tanýmlayýcý ifade
vardýr. Bunlara "evet" ya da "hayýr" þeklinde yanýtlar
verilir. Yanýtlar bir anahtarla puanlanýr. Buna göre
elde edilen puanlar kuramsal olarak 0-80 arasýnda
deðiþir. Uygulamalar ham puanlarýn 25-75 arasýnda
olduðunu göstermiþtir. Yüksek puan olumlu, düþük
puan olumsuz öz-kavramýnýn varlýðýna iþaret eder.
Verilerin istatistiksel analizi SPSS for Windows
10.0 paket programýnda yapýlmýþtýr. Verilerin analizinde kikare, t-testi, ikiden fazla grup arasýnda
fark olup olmadýðýný tespit etmek için varyans analizi, ikili karþýlaþtýrmalarda varyans sonrasý posthoc
Tukey testi, korelasyon karþýlaþtýrmalarýnda
Pearson testi ve ek olarak benlik saygýsýný etkileyen
baðýmsýz faktörlerin karþýlaþtýrýlmasýnda regresyon
analizi kullanýlmýþtýr.
BULGULAR
Sivas il merkezinde sosyoekonomik düzeyi farklý üç
ilköðretim okulunda yapýlan bu çalýþmaya 223'ü
(%42.8) kýz, 298'i (%57.2) erkek toplam 521 öðrenci alýnmýþtýr. Çalýþmaya alýnan öðrencilerin yaþ
ortalamalarý kýzlarda 12.4±1.2, erkeklerde
12.7±1.3'dür. Öðrencilerin 157'si (%30.1) 5. sýnýfta,
123'ü (%23.6) 6. sýnýfta, 140'ý (%26.9) 7. sýnýfta ve
101'i (%19.4) 8. sýnýfta; 236'sý (%45.3) düþük, 145'i
(%27.8) orta ve 140'ý (%26.9) yüksek sosyoekonomik düzeydeki okulda okumaktadýr.
Çalýþmaya katýlan öðrencilerin ailelerinin sosyodemografik özellikleri Tablo 1'de verilmiþtir. Çalýþmaya katýlan öðrencilerin sosyodemografik özellikKlinik Psikiyatri 2006;9:116-122

lerine bakýldýðýnda sosyoekonomik düzeyi iyi olan
okuldaki öðrencilerin anne ve babalarýn öðrenim
düzeyleri ve mesleki durumlarý orta ve düþük olan
okuldaki öðrencilere göre daha iyi bulunmuþtur
(p<0.00). Sosyoekonomik düzeyi düþük olan okuldaki çocuklarýn babalarýnýn mesleklerine
bakýldýðýnda iþçi ve çiftçinin (%32.1 ve %23.8), orta
olan okulda iþçi, memur ve esnafýn (sýrasýyla %26.2,
%24.9 ve %22.9), yüksek olan okulda ise memur ve
esnafýn (%70.4 ve %10.9) aðýrlýkta olduðu
görülmektedir. Sosyoekonomik durumu düþük
olan okulda öðrencilerin %15.2'si ekonomik
durumlarýnýn düþük olduðunu ifade etmiþken, orta
ve yüksek olan okullarda bu oran sýrasýyla %2.1,
%0.7'dir.
Çalýþmaya katýlan öðrencilerin okullara göre benlik
saygýsý ile ilgili ölçek puanlarý Tablo 2'de verilmiþtir.
Sosyoekonomik durumu düþük olan okulun benlik
saygý düzeyi iyi ve orta olan okullara göre anlamlý
düzeyde düþük bulunmuþtur (p<0.00).
Benlik saygýsý ile okul, yaþ, sýnýf, baba mesleði, baba
öðrenim durumu, sosyoekonomik durum ve kardeþ
sayýsý arasýnda pozitif yönde anlamlý bir iliþki
varken (p<0.05), cinsiyet, anne öðrenim durumu,
anne mesleði ve aile tipi arasýnda negatif yönde bir
iliþki bulunmuþtur (p<0.05) (Tablo 3). Çalýþmada
yaþ, sosyoekonomik düzey ve kardeþ sayýsý benlik
saygýsýný baðýmsýz olarak etkileyen faktörler olarak
tespit edilmiþtir (p<0.05) (Tablo 4).
TARTIÞMA
Benlik saygýsý insanýn mutlu ve baþarýlý bir hayat
geçirmesi için ihtiyaç duyduðu bir kiþilik öðesidir.
Benlik saygýsý sadece çocuklarýn deðil bütün insanlarýn ihtiyaç duyduðu bir duygudur. Ancak kiþiliðin
önemli bir bölümü gibi benlik saygýsýnýn tohumlarý
da çocukluktan itibaren atýlmaktadýr. Bu nedenle
olumlu bir benlik saygýsý oluþturmak için baþta
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Tablo 3. Benlik saygýsý ile bazý deðiþkenler arasýndaki
korelasyon
Benlik Saygýsý

r

p

Okul

-0.20

0.00

Sýnýf

-0.14

0.00

Yaþ

-0.19

0.00

Cinsiyet

0.58

0.18

Baba Mesleði

-0.16

0.00

Anne Mesleði

0.07

0.10

Baba Öðrenim

0.13

0.00

0.01

0.80

-0.29

0.00

Aile Tipi

-0.08

0.07

Kardeþ Sayýsý

-0.19

0.00

Durumu
Anne Öðrenim
Durumu
Sosyoekonomik
Durum

anne ve baba olmak üzere çocuðun yetiþmesinde
rolü olan tüm bireylere büyük görevler düþmektedir.
Benlik saygýsý düþük olan kiþiler kendilerin güvenemedikleri için sorumluluk almaktan çekinirler, yapmalarý gereken iþlerden bir biçimde uzaklaþýrlar,
kaçamazlarsa da içinde bulunduklarý durumu
büyük bir gerilim haline getirirler.
Bugüne kadar benlik saygýsý ve bunu etkileyen faktörleri inceleyen çok sayýda çalýþma yapýlmýþtýr. Bu
araþtýrmalarýn bir kýsmýnda sadece benlik saygýsýnýn
cinsiyet ve yaþ ile iliþkisini incelenmiþ bazýsýnda ise
farklý faktörlerle beraber bu faktörler incelenmiþtir.
Benlik saygýsýnýn cinsiyet ve yaþ ile iliþkisini
inceleyen çalýþmada iki cinsiyet arasýnda önemli
farklar olduðu ancak sýnýf düzeyinde bu farklýlýðýn
olmadýðý görülmüþtür (Chubb ve ark. 1997). Ayrýca
cinsiyet ve yaþ deðiþkenlerinin birbirini önemli
ölçüde etkilemediði, erkek öðrencilerde kýz öðrencilerden daha yüksek seviyelerde benlik saygýsý
puaný olduðu görülmüþtür. Yine ayný çalýþmada lise
eðitimi boyunca öðrencilerin benlik saygý
seviyelerinin deðiþikliðe uðramadýðý görülmüþtür.
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Kanada'da yapýlan bir araþtýrmada ortaöðretim
öðrencilerinin benlik saygý düzeyi ile yaþ, cinsiyet,
kültürel seviye, aile çevresi, amaç gibi çevresel faktörler incelenmiþ ve cinsiyet arasýnda anlamlý bir
fark bulunmuþtur (Khanlou 2004). Erkek öðrencilerin daha yüksek benlik saygýsý puanýna sahip
olduklarý görülmüþtür. Aktivitelerin benlik saygýsýna olumlu etkiler yaptýðý gözlenmiþtir. Yapýlan bir
baþka araþtýrmada geç adolesan veya lise döneminde cinsiyetler arasýndaki farkýn önemli olduðu
bulunmuþtur (Janet ve Kristen 2001). 1990'lý yýllarda Amerika'da yapýlan bir araþtýrmada kýzlarýn
benlik saygýlarýný adolesan dönemde kaybettiklerini ve bir daha asla kazanamadýklarýný göstermiþtir.
Bu analizin benlik saygýsýnýn her iki cinste de yaþla
beraber dereceli olarak arttýðý iddialarýna ters
olduðu görülmüþtür (American Association of
University Women Report 1990). Benlik saygýsýnýn
yaþ, cinsiyet ve hayat memnuniyeti ile iliþkisini
inceleyen bir çalýþmada genel olarak erkeklerde,
yaþlýlarda ve yaþam memnuniyeti fazla bireylerde
daha yüksek benlik saygýsý puanlarý bulunmuþtur
(Hong ve ark. 1993). Bizim çalýþmamýzda yaþ ve
sýnýf düzeyi arttýkça benlik saygýsý düzeyinde artma
gözlenirken, cinsiyet açýsýndan farklýlýk gözlenmemiþtir. Öðrenci ailesi, büyümüþ ve bir üst sýnýfa
geçmiþ öðrenciler için tek baþýna sosyal çevre
olmaktan çýkar. Bu durum çevreden etkilenme ile
benlik saygý düzeyinde artýþa neden olabilir.
Florida'da yapýlan bir araþtýrmada adolesanlarda
benlik saygýsý ile etkileyen faktörler araþtýrýlmýþtýr.
Cinsiyet ve sosyoekonomik durumun benlik
saygýsýný etkilediði görülmüþtür (Mullis ve ark.
1992). Kore'de 596 ortaokul öðrencisi üzerinde
yapýlan bir çalýþmada cinsiyet, sosyoekonomik
durum, okul baþarýsý gibi etkenlerin etkileþimi incelenmiþtir. Benlik saygýsý ile depresyon, cinsiyet ve
okul skorlarý arasýnda fark bulunurken sosyoekonomik durumu ile ilgili bir farklýlýk
görülmemiþtir (Hyun ve ark. 2004). Asya, PasifikÝsland örneklemindeki adolesanlardaki benlik
saygýsýnýn deðiþimi konulu yapýlan bir çalýþmada
adolesanlarda global benlik saygýsýnýn; yaþ, cinsiyet,
etnik yapý ve sosyoekonomik statü açýsýndan deðiþimi incelenmiþtir. Yaþlý olma, erkek olma, Havai
dýþýndan olma, yüksek kendi geliþmiþliðini deðerlendirmeye (self-reported grades-SRG) sahip olma
veya yüksek sosyoekonomik statüde olmanýn yüksek benlik saygýsý ile iliþkisi olduðu varsayýlmýþtýr.
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Tablo 4. Benlik saygýsý ile bazý deðiþkenler arasýndaki regresyon analizi
Benlik Saygýsý

β

p

%95 Güven Aralýðý
Alt Sýnýr

Üst Sýnýr

Yaþ

-0.13

0.00

-2.04

-0.39

Sosyoekonomik Düzey

-2.45

0.00

-6.39

-3.01

Kardeþ Sayýsý

-0.98

0.04

-1.49

-0.04

Çalýþmada erkek adolesanlarýn kýz adolesanlara
göre daha yüksek benlik saygýsý düzeyine sahip
olduðu görülmüþtür. SRG ve sosyoekonomik statü
açýsýndan da benlik saygýsý farklýlýk göstermiþ olup
yüksek SRG ve sosyoekonomik statüye sahip olanlarýn yüksek benlik saygýsý düzeyine sahip olduðu
bulunmuþtur. Etnik özellikler de global benlik
saygýsý ile iliþkili bulunmuþtur (Hishinuma ve ark.
2000). Sosyoekonomik durum ve benlik saygýsýný
inceleyen Amerika'da yapýlmýþ bir çalýþmada yüksek sosyoekonomik seviyeye sahip bireylerin daha
yüksek benlik saygýsý puanlarýna sahip olduklarý
gözlenmiþtir (Twenge ve Campbell 2002). Yine ayný
çalýþmada benlik saygýsýnýn eriþkinlik dönemi
boyunca arttýðý, orta yaþ dönemi boyunca yüksek
kaldýðý ve 60 yaþ üzerindeki bireylerde azalma eðiliminde olduðu tespit edilmiþtir. Karadeniz Teknik
Üniversitesi Trabzon Saðlýk Yüksekokulu öðrencilerinde yapýlan benlik saygý düzeyi araþtýrmasýnda
benlik saygý düzeyi ile aylýk gelir arasýnda anlamlý
bir iliþki saptanmýþtýr (Kahriman 2005). Çalýþmamýzýn sonuçlarý bu çalýþmalara benzerlik göstermiþ olup sosyoekonomik durumu iyi ve orta olan
okulun benlik saygý düzeyi düþük olan okula göre
anlamlý düzeyde yüksek bulunmuþtur (p<0.05).
Sosyoekonomik düzeyi düþük olan çocuklar, içinde
yaþadýklarý maddi durumlarýndan dolayý ya kendileri ya da arkadaþlarý tarafýndan toplumdan dýþlanmakta düþük benlik saygý düzeyi oluþmasýna neden
olmaktadýr. Sosyoekonomik düzeydeki artýþ bireyin
kendini toplum içinde daha rahat, daha güçlü hissetmesine, kendine ve ailesine güvenmesine,
arkadaþ çevresinde kabul edilebilir olmasýna sebep
olmaktadýr. Diðer araþtýrmalarda olduðu gibi bizim
araþtýrmamýzda da sosyoekonomik düzeyin benlik
saygýsý geliþiminde etkili bir faktör olduðu tespit
edilmiþtir (Twenge ve Campbell 2002, Kahriman
2005) .
Lanz ve ark.’nýn çalýþmasýnda normal, ayrýlmýþ ve
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evlat edinilmiþ ailelerde, aile çocuk etkileþiminin
benlik saygýsýna olan etkisi incelenmiþtir (Lanz ve
ark. 1999). Ayrýlmýþ ailelerdeki gençler akran gruplarýna göre ebeveynler ile daha çok sýkýntý yaþadýklarý, evlatlýk çocuklarý olan ailelerin, öz çocuklu
ailelere karþýn daha olumlu iliþkiler gösterdikleri,
bununla beraber evlatlýklarýn diðer iki gruba
nazaran daha düþük benlik saygýsýna sahip olduklarý görülmüþtür. Normal ailelerin çocuklarýnýn
etkileþimi ile benlik saygýsý arasýnda anlamlý bir iliþki bulunmuþtur. Yine Kore'de yapýlan bir baþka
çalýþmada adolesanlarda benlik saygýsýnýn aile tipi,
vücut görünüþü, sosyal destek, kiþilerin problemle
baþ etme yöntemlerinden etkilendiði görülmüþtür
(Han ve Kim 2006). Karadeniz Teknik Üniversitesi
Trabzon Saðlýk Yüksekokulu öðrencilerinde
yapýlan benlik saygý düzeyi araþtýrmasýnda benlik
saygýsý puan düzeyi ile geniþ ve çekirdek aile
arasýnda fark bulunmamýþ olup geniþ aileye sahip
öðrencilerin benlik saygý düzeyi daha yüksek bulunmuþtur (Kahriman 2005). Yine ayný çalýþmada 1 ve
2 kardeþi olan öðrencilerin benlik saygýsý puan ortalamalarý 3 kardeþi olan öðrencilere göre daha yüksek olarak tespit edilmiþtir. Çalýþmamýzda benlik
saygýsý ile çekirdek, geniþ ve parçalanmýþ aile
arasýnda anlamlý bir iliþki bulunmamýþtýr. Ancak
kardeþ sayýsý 4 ve üzeri olanlarda benlik saygý
puanýnýn
azalmýþ
olduðu
bulunmuþtur.
Muhtemelen bu farklýlýk anne ve babanýn çocuk
sayýsýnýn fazla olmasý nedeniyle diðer çocuklara
yeteri kadar zaman ayýramamasýndan, sevgisini
gösterememesinden ve ilgi eksikliðinden kaynaklanmýþ olabilir.
Florida Üniversitesi'nde yapýlan bir çalýþmada
yaþamla ilgili meydana gelen olaylarýn sayýsýnýn arttýkça benlik özsaygýsý puanlarý düþmekte olduðu bu
iliþkinin negatif olaylar için geçerli olduðu ancak
pozitif olaylarýn bu yönde bir etkisinin olmadýðý
gösterilmiþtir (Youngs ve ark. 1990).
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Elazýð'da yapýlan bir çalýþmada, Elazýð il
merkezinde yaþayan kadýnlarýn benlik saygýlarý ve
etkileyen faktörler araþtýrýlmýþtýr. Araþtýrma kapsamýna alýnan kadýnlarýn benlik saygýsý puan ortalamalarý 65.6±16.9'dur. Çalýþmada, kadýnlarýn benlik
saygýsý düzeyleri düþük bulunmuþ ve genç yaþ, yüksek öðretim düzeyi, evlenme yaþýnýn yüksekliðinin
benlik saygýsýný artýrdýðý saptanmýþtýr (Açýk ve ark.
2005). Yapýlan bir çalýþmada anne, baba eðitiminin
yüksek olmasý ile benlik saygýsý arasýnda pozitif bir
iliþki bulunmuþtur (Özkan 1994). Diðer bir çalýþmada annelerin eðitim düzeyinin yüksek olmasýnýn
benlik saygýsýný olumlu etkilediði saptanmýþtýr
(Arýcýoðullarý 2002). Bizim çalýþmamýzda farklý
sosyoekonomik durumlardaki öðrencilerin benlik
saygýsý düzeyi ile baba mesleði ve öðrenim durumu
arasýnda pozitif bir iliþki (p<0.05), anne mesleði ve
öðrenim durumu arasýnda negatif bir iliþki olduðu
tespit edilmiþtir (p>0.05).

SONUÇ
Düþük puanlý benlik saygýsýnýn psikolojik yardýma
gereksinimi olan öðrencilerin tanýnmasýnda ve ayýrt
edilmesinde önemli ipucu olacaðý düþünülmektedir. Benlik saygýsýnýn hangi ortamlarda deðiþebileceði ve geliþebileceði ile ilgili araþtýrmalar yapýlmalýdýr. Saðlýklý bir toplum için, kiþinin benlik saygý
düzeyinin yüksek olmasý son derece önemlidir. Bu
nedenle ailelere geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýza sevginin, saygýnýn ve güvenin sýnýrsýz verildiði bir aile ortamý saðlamanýn ne kadar önemli
olduðu konusunda gerekli bilgiler verilmelidir.
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