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Özet
Amaç: Bu araştırmanın amacı adölesan bireylerde irrasyonel düşünme ile öznel iyi oluş, öz yeterlik ve engelli sosyal
kabul arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama türünde bir araştırmadır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma 25 Ekim 2017–17 Ocak 2018 tarihleri arasında 212 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde “Ergen Mantıkdışı İnanç Ölçeği”, “Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği, “Genel Öz-Yeterlik Ölçeği” ve “Sosyal
Kabul Ölçeği” kullanılmıştır. İstatistiksel analizde ilişki-korelasyon düzeyi Spearman korelasyon katsayısı ile yorumlanmıştır.
Bulgular: Adölesanların irrasyonel inanış düzeyi ile; öznel iyi oluş düzeyi (r=-0.265), öz yeterlik düzeyi (r=-0.265) ve
engelli sosyal kabul düzeyi (r=-0.162) arasında negatif yönlü zayıf düzeyde doğrusal ilişki bulunmuştur. Buna göre adölesanlarda irrasyonel inanışlar arttıkça öznel iyi oluş düzeyleri, öz yeterlik düzeyleri ve engelli bireylere karşı sosyal kabul
düzeyleri azalmaktadır. Ayrıca adölesanların sosyal kabul düzeyi ile öznel iyi oluş düzeyi (r=0.205) ve öz yeterlik düzeyi
(r=0.260) arasında pozitif zayıf düzeyde doğrusal ilişki bulunmuştur.
Sonuç: Bu araştırmada adölesanlarda öz yeterlik, öznel iyi oluş ve sosyal kabul arasında pozitif yönde ilişki bulunmuşken, irrasyonel inanışlar ile negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgular ışığında adölesanlarda felsefik öğeleri içeren rasyonel düşünme becerisinin geliştirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: adölesan; irrasyonel inanış; kaynaştırma; öznel iyi oluş; öz yeterlik; sosyal kabul.
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kul ortamları adölesan bireylerde sosyal uyum ve etkileşimi artırmada önemli alanlardır. Türkiye’de adölesan
dönemi kapsayan eğitim ve öğretim sistemi orta öğretim ve
lise öğretimini kapsamaktadır. Bu eğitim ve öğretim faaliyetleri içerisinde özel gereksinimi veya yetersizliği olan kaynaştırma öğrencisi çocukların yaşıtlarıyla aynı sınıflarda yer aldığı
kaynaştırma eğitimi yapılmaktadır. Kaynaştırma öğrencisi tanısı alan çocuklar; “işitme ve görme yetersizliği olan, özgül öğrenme güçlüğü, dil ve konuşma bozukluğu, zihinsel gerilik ve
bedensel engele sahip, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğu, üstün yetenekli” çocuklardır.[1] Normal gelişime sahip öğrencilerin, okullarındaki kaynaştırma eğitimine pozitif
yaklaşmadıkları ve kaynaştırma öğrencilerinin normal sınıflarda bilgi ve becerileri tam olarak kazanamadıkları, ders akışına

engel oldukları, dikkatlerini dağıtıp genel sınıf başarı düzeyini
düşürdükleri gibi olumsuz yaklaşımları vardır. Diğer taraftan
kaynaştırma öğrencisi sosyal kabulünün düşük olması, normal
gelişim gösteren akranları ile etkileşimde bulunmamalarına,
normal akranlarını model alamamalarına ve sosyal kabullerini
azaltmaya yol açmaktadır.[2–8]
Adölesanlarda sosyal uyum ve beceri problemlerinin nedeni
olarak irrasyonel inanışlar ve öznel iyi oluş düzeyinin etkili olabileceği literatürde belirtilmiştir.[9–12] Yine Gündoğan[13] (2016)
çalışmasında sosyal kabulü ve kişilerarası iletişimi olumsuz etkileyen çocuklarda saldırganlık özelliği ile öznel iyi oluş arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu, öznel iyi oluşun saldırganlığı
yordadığı sonucuna ulaşmıştır. Bireylerin sosyal açıdan uyum
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Konu hakkında bilinenler nedir?
• Bireylerde irrasyonel inanışlar ile öznel iyi oluş ve öz yeterlik arasında ilişki bulunmaktadır.
Bu yazının bilinenlere katkısı nedir?
• Bireylerde irrasyonel inanışlar ile öznel iyi oluş ve öz yeterlik arasında
ilişkinin yanı sıra engelli sosyal kabul düzeyi arasında ilişki vardır. Ayrıca
engelli sosyal kabul düzeyi ile öznel iyi oluş ve öz yeterlik düzeyi arasında
da ilişki bulunmaktadır.
Uygulamaya katkısı nedir?
• Araştırma sonuçları özel gereksinime sahip veya yetersizliği bulunan
kaynaştırma öğrencilerinin sosyal kabulüne yönelik “rasyonel düşünme”
becerisi geliştirilmesinde ve adölesanlarda pozitif ruh sağlığını önceleyen okul sağlığı programları geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

ve etkileşim içerisinde olmasında “öznel iyi oluş” olarak adlandırılan kişilik özelliği etkilidir. Söz gelimi adölesanların bazıları yeni bir olay veya duruma karşı duygusal tepkiler verirken
hoşgörülü, açık ve kabul edicidir. Bazıları ise, bunun tam tersi
yapıdadırlar.[14] Bireyin kişilik özellikleri bu davranışlarda belirleyicidir. Bireyin öznel iyi oluş düzeyinin yüksek olması pozitif
duygularının negatif duygularından fazla olma derecesine işaret etmektedir. Diğer bir deyişle bireydeki olumsuz duygular
öznel iyi oluş düzeyiyle ilişkilidir.[9,15]
Adölesanlar arasındaki sosyal ilişkilerde önemli bir belirleyiciliği sağlayan bir diğer kavram ise “öz yeterlik” düzeyi olup bireyin güç durumların üstesinden gelmede ne derece başarılı olabileceğine dair kendisine duyduğu güven ve inanış, akranları
arasında daha popüler olma gibi durumlara işaret etmektedir.
[16]
Öz yeterlik düzeyi düşük adölesanların problem çözme ve
değişen koşullara adapte olmada güçlük çekebildikleri gerçeği, öz yeterliliği destekleme ve güçlendirme faaliyetlerinin
akran ilişkilerini güçlendirme ve sosyal uyumu artırmada etkili
olacağını düşündürmektedir.
Adölesan dönemde günlük hayatın zorlukları ve taleplerle
başa çıkmalarını sağlayan sosyal ilişkileri güçlendirici bakış açısının kazandırılması oldukça önemlidir. Adölesanlarda sosyal ilişkileri açıklamada sıkça kullanılan Sosyal Bilişsel
Davranışçı Kuramların ilki ve öncüsü olan Rasyonel Duygucu
Davranışçı Kuram oldukça eski ve bu alana öncülük etmiş bir
kuramdır. Rasyonel Duygucu Davranışçı Kuram Dr. Albert Ellis (1955) tarafından “Rasyonel Terapi” adıyla ortaya çıkmış;
1961’de “Rasyonel-Duygucu Terapi”; 1993’te “Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT) adını almıştır.[17] Albert Ellis’in
kuramında “insanların rahatsızlıklarının kaynağı olaylar değil,
olaylara getirdikleri bakış açısıdır” felsefesi hâkimdir. RDTT’ye
göre rasyonel inanışlar, esnek, -meli, -malılar içermeyen, gerçeklerle uyumlu, kişisel ve kişilerarası ilişkileri destekleyici
olup rasyonel olmayan inanışlar ise katı, aşırı uçlarda, gerçekle uyumlu olmayan, kişisel ve kişilerarası ilişkileri zedeleyicidir.[18] İrrasyonel inanışlar, tahammülsüzlük ve kuruntulu
düşünceler, içinde bulunduğu aile ve kültürle birlikte artma
eğilimindedir. Özellikle aile ve sosyal baskıların etkisinin yoğun olduğu adölesan dönemde bu durumların daha yoğun
yaşanması söz konusudur.[19]
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Literatürde adölesanlarda rasyonel düşünme ile öznel iyi oluş
ve öz yeterlik arasındaki ilişki belirtilmektedir.[20–23] Ancak engeli veya yetersizliği olan bireylerin kabul düzeyini belirlemeye yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Normal gelişim
gösteren adölesanların aynı sınıf atmosferini paylaştıkları
kaynaştırma öğrencilerine karşı olumlu duygu ve düşünceye
sahip olmaları hem kendileri hem de kaynaştırma öğrencileri
için sosyal uyumu artırıcı ve pozitif ruh sağlığını geliştirici olacaktır. Bu araştırmada adölesan bireylerde rasyonel düşünme
ile öznel iyi oluş, öz yeterlik ve sosyal kabul düzeyi arasındaki
ilişkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
Araştırma Soruları
1) Adölesan bireylerde irrasyonel inanışlar ile öznel iyi oluş ve
öz yeterlik arasında ilişki var mıdır?
2) Adölesan bireylerde irrasyonel inanışlar ile engelli sosyal
kabul düzeyi arasında ilişki var mıdır?
3) Adölesan bireylerde engelli sosyal kabul düzeyi ile öznel iyi
oluş ve öz yeterlik düzeyi arasında ilişki var mıdır?

Gereç ve Yöntem
Çalışmanın Yapıldığı Yer ve Katılımcılar
Araştırma kaynaştırma öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak Ankara ili Yenimahalle ilçesinde yapılmıştır. Okullarda
bulunan kaynaştırma öğrenci sayısı Millî Eğitim Bakanlığı İstatistik Biriminden mail yoluyla öğrenilmiştir. Araştırma evreni
bu ilçede bulunan ve rastgele seçilen iki ortaokul oluşturmaktadır. Araştırma ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim döneminin başında birbirlerine alışamamış olması, gerçek sınıf atmosferinin ileriki aylarda ortaya çıkması ve sınıftaki
öğrencilerin henüz birbirlerine alışmaması nedeniyle 6. sınıf
düzeyindeki öğrencilerde yapılmıştır. 6. sınıf öğrencilerinin
seçilme sebebi 5. sınıftan beri aynı sınıfta bulunmaları, engeli veya yetersizliği olan kaynaştırma öğrencisine karşı gerçek
kabul davranışlarını sergilemiş olduklarının düşünülmesidir.
7. Sınıf ve 8. sınıf öğrencileri Liseye Geçiş Sınavına daha yoğun
hazırlandıkları için seçilmemiştir. 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri,
6. sınıf öğrencilerine göre Liseye Geçiş Sınavına daha yoğun
hazırlandıkları için seçilmemiştir. Araştırma örneklemini iki
Tablo 1. Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin
bulgular
Sosyo-demografik özellikler
Yaş grup
12
13
Toplam
Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam

Sayı

%

207
5
212

98.0
2.0
100.0

108
104
212

51.0
49.0
100.0
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ortaokulda, sınıfında en az 2 kaynaştırma öğrencisi bulunan
6. sınıflar içerisinden seçilen 8 şube oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına alınan sınıflarda 212 normal gelişim gösteren
öğrenci, 16 kaynaştırma öğrencisi bulunmakta olup kaynaştırma öğrencilerinin veri formları değerlendirmeye alınmamıştır. Bu araştırma 212 normal gelişim gösteren öğrenci ile
yapılmıştır (Tablo 1).
Verilerin Toplanması
Araştırma verileri 25.10.2017–30.10.2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama formu olarak öğrencilerin irrasyonel inanışlarını ölçmek amacıyla “Ergenler için Mantıkdışı İnançlar Ölçeği”, öznel iyi oluş düzeylerini ölçmek amacıyla “Ergen Öznel İyi
Oluş Ölçeği” öz yeterlik düzeyini ölçmek amacıyla “Genel Öz-Yeterlik Ölçeği” ve engelli sosyal kabul düzeyini ölçmek amacıyla
“Sosyal Kabul Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmacı, araştırma ile
ilgili gerekli açıklamaları okul idaresi ve rehberlik birimine yaparak öğrencilere ve velilere “onam formlarını” göndermiştir. Araştırmaya katılmayı istemeyen öğrenci velilerinin yer aldığı ortaokuldaki iki sınıfta veri toplanmamıştır. Sınıftaki tüm öğrenci ve
velileri araştırmaya katılmayı onam formu ile yazılı olarak kabul
ettikten sonra araştırma verileri toplanmıştır. Araştırma veri toplama formları araştırmacı tarafından sınıf ortamında dağıtılarak
ortalama 90 dakika (iki ders saati) sürede toplanmıştır.
Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırma verilerinin toplanması için Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çalışmanın amaç ve kapsamını içeren bilgi formu
ile başvurulup yazılı izin alınmıştır (16.10.2017/ E,16832834).
Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Klinik Olmayan Araştırmalar Etik
Kurul’undan etik onay alınmıştır (Sayı/Tarih:1442/24.10.2017).
Örneklemi oluşturan okulların idaresine çalışmanın amaç ve
yararları açıklanıp sözlü izin alınmıştır. Araştırmacı, velilere
“onam formu” göndermiştir. Bu onam formu doğrultusunda
yalnızca velisi izin veren öğrenciler araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmaya katılımda gönüllülük ilkesi esas alınarak öğrencilere ilişkin kişisel bilgiler hiçbir kişi ve kurum ile paylaşılmayacağı taahhüt edilmiştir.
Araştırma TUBİTAK Yurtiçi Doktora Burs Programı tarafından
desteklenmiştir.
Veri Toplama Araçları
Ergenler için Mantıkdışı İnançlar Ölçeği (EMİÖ)
Bu araştırmada öğrencilerin mantıkdışı inanç düzeylerini ölçmek amacıyla Çivitci[24] (2006) tarafından altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileri üzerinde geliştirilen “Ergenler İçin Mantıkdışı İnançlar Ölçeği” (EMİÖ) kullanılmıştır. Ölçek üç alt ölçek
(Başarı Talebi, Rahatlık Talebi, Saygı Talebi) ve toplam 21 olumlu maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği madde-test
korelasyonları hesaplanmış; 0.51 ile 0.23 arasında bulunmuştur. Ölçeğin tekrarlı ölçümde puan değişmezliğine ilişkin güvenirlik katsayısı ölçeğin toplam puanı için 0.82; Cronbach alfa
değeri toplam puan için 0.71 olarak bulunmuştur.

Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği (EÖİÖ)
Öznel İyi Oluş ölçeği Eryılmaz[25] (2009) tarafından geliştirilen
15 madde ve 4 alt boyuttan oluşan bir ölçektir (200). Ölçek
Şirin ve Ulaş[26] (2015) tarafından ortaokul öğrencilerinde kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa değerleri “Aile ile İlişkilerde
Doyum” 0.74, “Önemli Diğerleri ile İlişkide Doyum” 0.78, “Yaşam Doyumu” 0.79, “Olumlu Duygular” 0.83 olarak hesaplanmıştır.
Genel Öz Yeterlik Ölçeği (GÖYÖ)
Araştırmada kullanılan “Genel Öz Yeterlik Ölçeği” öz yeterlik hakkında genel bir değerlendirme yapmaktadır. Ölçek Ralf Schwarzer ve Mattihias Jerusalem tarafından (1979) geliştirilmiştir. Ölçek 12 yaş ve üzeri bireylere uygulanma özelliğini taşımaktadır.
Toplam 10 maddeden oluşan ölçeğin ilk Türkçe’ye uyarlama çalışmasını ise Yeşilay (1996) yapmıştır. GÖYÖ’nün Geçerliği: GÖYÖ’nün geçerliliğin faktör analizi Çetin ve Fıkırkoca[27] tarafından
gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi sonucunda faktör yüklerinin
0.43 ile 0.69 arasında değişmekte olduğu saptanmıştır.
Sosyal Kabul Ölçeği (SKÖ)
Siperstein tarafından tutumların bileşenleri arasında yer alan
davranışsal boyutu ölçmek amacıyla geliştirilen bu ölçekte puanın yüksek olması kaynaştırma öğrencisinin normal gelişim
gösteren akranları tarafından sosyal kabulünün yüksek olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.
Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Civelek[28]
(1990) tarafından yapılmıştır. Özgönenel[29] tarafından (2012)
yapılan araştırmada ön-test olarak uygulanan sosyal kabul
ölçeği maddeleri için Crobbach’s Alpha değeri 0.89 olarak
bulunmuştur. Araştırmada kullanılan veri toplama formlarına
dair güvenirlik bulguları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2’de görüldüğü üzere uygulanan güvenirlik analizi sonucunda, tüm ölçeklerin güvenirliklerinin yeterli seviyede olduğu bulunmuştur (Cronbach Alfa >0.700).
Verilerin Analizi
Veriler IBM SPSS Statistics 23 paket programına aktarılarak
analizler tamamlanmıştır. Veriler analiz edilirken sayısal değişkenler için tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma,
medyan, minimum, maksimum) verilmiştir. Araştırmada kullanılan 4 ölçüm aracı için (“Sosyal Kabul Ölçeği”, Ergen Öz YeterliTablo 2. Ölçekler ve alt boyutları için güvenirliklere ilişkin
bulgular
(n=212)
Mantık Dışı İnançlar Ölçeği
Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği
Ergen Öz Yeterlik Ölçeği
Sosyal Kabul Ölçeği

Madde Sayısı

Cronbach Alfa

21
15
10
22

0.773
0.844
0.715
0.804
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Tablo 3. Ergenler için Mantıkdışı İnançlar Ölçeği (EMİÖ) ve Alt Boyutları ile Öznel İyi Oluş Ölçeği (EÖİO) Öz Yeterlik ve Sosyal Kabul
Ölçeği (SKÖ) Arasındaki İlişkilerin Dağılımı
Ergenler için Mantıkdışı İnançlar Ölçeği ve Alt Boyutları		

EÖİO

GÖYÖ

SKÖ

Başarı Talebi

-0.258
0.001*
-0.273
0.001*
-0.019
0.788
-0.265
0.001*

-0.248
0.001*
-0.225
0.001*
-0.102
0.139
-0.265
0.001*

-0.134
0.051
-0.189
0.006*
-0.039
0.572
-0.162
0.018*

r
p
r
p
r
p
r
p

Rahatlık Talebi
Saygı Talebi
EMİÖ

lik Ölçeği”, “Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği”, “Mantık Dışı İnançlar”)
Cronbach Alfa güvenirlik analizi uygulanmış ve tüm ölçüm
araçlarının güvenilir seviyede oldukları tespit edilmiştir. İki bağımsız sayısal değişken (ölçek ve alt boyut puanları) arasındaki
ilişkiler Spearman Korelasyon katsayısı ile yorumlanmıştır. İstatistiksel anlamlılık sınırı 0.05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular
Tablo 3’e göre adölesanlarda “Ergenler için Mantıkdışı İnançlar
Ölçeği” puanı ile “Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği” puanı arasında
istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü zayıf düzeyde doğrusal ilişki bulunmaktadır (r=-0.265).
Şekil 1’e göre irrasyonel inanış düzeyi yüksek adölesanların öznel iyi oluş düzeyleri düşük bulunmuştur.
Tablo 3’e göre adölesanlarda “Ergenler için Mantıkdışı İnançlar
Ölçeği” puanı ile “Genel Öz Yeterlilik Ölçeği” puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü zayıf düzeyde doğrusal
ilişki bulunmaktadır (r=-0.265).

4.00

40.00

3.50

35.00

3.00

30.00

Genel Öz Yeterlilik

Ergen Öznel İyi Oluş

Şekil 2’ye göre irrasyonel inanış düzeyi yüksek öğrencilerin öz

yeterlik düzeyleri düşük bulunmuştur.
Tablo 3’e göre adölesanlarda “Ergenler için Mantıkdışı İnançlar
Ölçeği” puanı ile “Sosyal Kabul Ölçeği” puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü zayıf düzeyde doğrusal ilişki
bulunmaktadır (r=-0.162).
Şekil 3’e göre irrasyonel inanış düzeyi yüksek adölesanların engelli sosyal kabul düzeyleri düşüktür.
Tablo 4’te görüldüğü üzere orelasyon analizine göre; adölesanlarda “Sosyal Kabul Ölçeği” ile “Önemli Diğerleri ile İlişkide
Doyum”, “Yaşam Doyumu”, “Olumlu Duygular” alt boyutları ve
“Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği” arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü zayıf düzeyde doğrusal ilişkiler bulunmaktadır.
Korelasyon analizine göre adölesanlarda “Sosyal Kabul Ölçeği”
ile “Çaba ve Direnç”, “Yetenek ve Güven” alt boyutları, “Genel Öz
Yeterlik Ölçeği” arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü
zayıf düzeyde doğrusal ilişkiler bulunmaktadır (Tablo 4).
Adölesanlarda “Sosyal Kabul Ölçeği” puanı ile “Ergen Öznel İyi
Oluş Ölçeği” puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif
yönlü zayıf düzeyde doğrusal ilişki bulunmaktadır (r=0.205).
Şekil 4’e göre öznel iyi oluş düzeyi yüksek öğrencilerin engel-

2.50

2.00
1.50

25.00

20.00
15.00

1.00

10.00
1.00

2.00

3.00
4.00
Ergen Mantık Dışı İnançlar

5.00

Şekil 1. Adölesanların ergen mantıkdışı inançlar puanı ile öznel iyi
oluş puanı arasındaki ilişki.

1.00

2.00

3.00
4.00
Ergen Mantık Dışı İnançlar

5.00

Şekil 2. Adölesanların ergen mantıkdışı inançlar puanı ile genel öz
yeterlik puanı arasındaki ilişki.
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Tablo 4. Sosyal Kabul Ölçeği (SKÖ) ile Öznel İyi Oluş (EÖİO) ve
Alt Boyutları, Genel Öz Yeterlik (GÖYÖ) Ölçeği ve Alt Boyutları
Arasındaki İlişkilerin Dağılımı

5.00

			

Sosyal Kabul

4.00

3.00

2.00

1.00
1.00

2.00

3.00
4.00
Ergen Mantık Dışı İnançlar

5.00

Şekil 3. Adölesanların ergen mantıkdışı inançlar puanı ile sosyal
kabul puanı arasındaki ilişki.

5.00

Sosyal Kabul

4.00

Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği ve Alt Boyutları
Aile ve İlişkilerde Doyum
		
Önemli Diğerleri ile İlişkide Doyum
		
Yaşam Doyumu
		
Olumlu Duygular
		
EÖİO
		
Genel Öz Yeterlik Ölçeği ve Alt Boyutları
Çaba ve Direnç
		
Yetenek ve Güven
		
GÖYÖ
		

SKÖ

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

0.115
0.095
0.198
0.004*
0.151
0.028*
0.154
0.024*
0.205
0.003*

r
p
r
p
r
p

0.181
0.008*
0.274
0.001*
0.260
0.001*

*:p<0.05 (İstatistiksel olarak anlamlı)

ği bulunan kaynaştırma öğrencisinin yanı sıra normal gelişime
sahip öğrencinin de olumlu bir sınıf atmosferi içerisinde sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanmaları gerekir. Bu araştırmada kaynaştırma öğrencisi veya bir diğer deyişle engeli olan
bireylere yönelik, normal gelişim gösteren akranlarının engelli
sosyal kabul düzeyinin rasyonel inanış, öznel iyi oluş ve öz yeterlik kavramları ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Tablo 3 ve 4).
Adölesanların engelli sosyal kabul düzeyi ile irrasyonel inanış

3.00

2.00

1.00
1.00

1.50

2.00
2.50
3.00
Ergen Öznel İyi Oluş

3.50

4.00
5.00

Şekil 4. Adölesanların sosyal kabul puanı ile ergen öznel iyi oluş
puanı arasındaki ilişki.

Şekil 5’e göre öz yeterlik düzeyi yüksek adölesanların engelli
sosyal kabul düzeyi de yüksek bulunmuştur.

4.00
Sosyal Kabul

li sosyal kabul düzeyi de yüksek bulunmuştur. Adölesanlarda
“Sosyal Kabul Ölçeği” puanı ile “Genel Öz Yeterlik Ölçeği” puanı
arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü zayıf düzeyde
doğrusal ilişki bulunmaktadır (r=0.260).

3.00

2.00

Tartışma
Adölesan dönemdeki bireylerin geliştirdiği sosyal ilişkilerde
okul yaşantısının önemi yadsınamaz. Olumlu bir sınıf atmosferi, bireyin akranlarıyla sosyal açıdan uyum ve etkileşimde
olduğu, psiko-sosyal yönden destekleyici eğitim ve öğretim
faaliyetleri ile sağlanabilir. Bu kapsamda engeli veya yetersizli-

1.00
10.00

15.00

20.00
25.00
30.00
Genel Öz Yeterlilik

35.00

40.00

Şekil 5. Adölesanların sosyal kabul puanı ile genel öz yeterlik puanı
arasındaki ilişki.
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düzeyi arasında negatif yönde zayıf düzeydeki doğrusal ilişkisi,
irrasyonel inanış düzeyi arttıkça engelli sosyal kabul düzeyinin
azaldığını göstermektedir (Şekil 3). Bu durum okullarda engelli
sosyal kabul düzeyini artırmada rasyonel düşünce geliştirmenin önemine işaret etmektedir. Ellis’e göre çocuklar irrasyonel
şekilde davranmayı biyolojik yatkınlığın yanı sıra öğrenmeler
yolu ile de kazanabilir. RDE ile öğrencilerin irrasyonel düşünceleri terk ederek rasyonel düşünce geliştirmeleri sağlanabilir.
Adölesanlarda akranlar arasında uyum ve etkileşim olaylara
olumlu bir bakış açısı geliştirmesi ile mümkündür.[29] Bu yaklaşım “öznel iyi oluş” kavramıyla ilişkili olup bir düşünme biçimi
olarak bireyin kişilik özelliklerini yansıtmaktadır.[30]
Araştırma bulgularında adölesanların irrasyonel inanışlarında azalma olurken öznel iyi oluş düzeylerinde artma olduğu
yönündeki ilişki (Şekil 1) olumlu duygulanım yani öznel iyi
oluşun rasyonel inanışlarla ilişkisine yönelik literatürü desteklemektedir.[31] RDDT müdahalelerinde düşük öznel iyi oluş
düzeyi faktörleri arasında irrasyonel inanışların olduğu gösterilmiştir. Klinik bir örneklem üzerinde öznel iyi oluş, rasyonel
ve irrasyonel inançların modellenmesine yönelik yapılan bir
çalışmada rasyonel inanışlar ile öznel iyi oluş arasındaki psikopatoloji ilişkisi doğrulanmıştır. Çalışmada bireyin kendine
olan inançlarıyla ilgili algılamalarının, psikopatolojik belirtiler
geliştirme olasılığını önemli derecede etkilediği, öznel iyi oluşun irrasyonel inanışlarda güçlü bir zihni etkileyen yordayıcı
olduğu belirtilmiştir.[32]
Öğrenci popülasyonunda yapılan kesitsel araştırmada, öğrencilerdeki mevcut irrasyonel inanışların olumsuz yaşam eğilimi
(öznel iyi oluş) üzerinde etkili olduğu bulunmuştur.[33] Elbette
bu sonuçlar öğrencinin akran ilişkilerine olumsuz yönde yansıyacaktır. Tersi bir ifadeyle öğrencilerde pozitif duygu durumun
geliştirilmesi, akran ilişkilerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu
kapsamda adölesan dönemdeki öğrencilere, bilişsel ve duygusal bileşenleri içeren Rasyonel Duygu Eğitim programlarının pozitif ve önleyici bir ruh sağlığı faaliyeti olarak olumlu
duygulanım kazandıracağı ve akran ilişkilerini destekleyeceği
söylenebilir.
Bireydeki rasyonel inanışlar ile öz yeterlik düzeyi arasındaki
ilişkide irrasyonel düşüncelerin bireyin motivasyonunu yönlendirmede etkili olduğu bilinmektedir. Bu araştırmada bireylerin öz-yeterlik düzeyi ile irrasyonel inanışları arasında negatif
yönde zayıf düzeyde doğrusal ilişki bu bilgiyi desteklemektedir (Şekil 2). Bireydeki motivasyon özelliklerinin zararlı ve
kendini zora sokan durumlara karşı önleyici tedbirler almada
etkili olduğu belirtilmektedir.[34] Öz yeterlik düzeyi düşük öğrencilerin problem çözme ve değişen koşullara adapte olmada
güçlük çekebildikleri gerçeği, öz yeterliliği destekleme ve güçlendirme faaliyetlerinin akran ilişkilerini güçlendirme ve sosyal
uyumu artırmada etkili olacağını düşündürmektedir.[35,36] Nitekim adölesan bireyler için oldukça önemli bir yere sahip olan
akran ilişkilerinin problemli olması mutsuzluğu artıracaktır.[37]
Bireyin mutsuzluğu arttıkça olumsuz öz-yeterliği de artacaktır. Tam tersi bireyde olumsuz duygular ile başa çıkma becerisi
artarsa mutluluk düzeyi artacaktır.[38] Dolayısıyla bireyde akılcı
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düşünceler geliştirmek, duygu ve düşünce arasında bağ kurmayı, olumsuz duygular ile baş etmeyi sağlayacaktır. Bu durum bireyin motivasyonunu artıracaktır. Bir döngü halinde devam edebilen bu durum öznel iyi oluş ve öz yeterlik arasındaki
ilişki ile açıklanmaktadır.
Öz yeterlik algısının öznel iyi oluş düzeyiyle ilişkili olması bu
süreçte bireyin değişime yönelik pozitif duygulanıma sahip olmasını da etkilemektedir. Öznel iyi oluş ile öz-yeterlik arasında
pozitif yöndeki anlamlı ilişki ve öz-yeterliğin yaşam doyumunun önemli bir yordayıcısı olduğu yurt dışı literatürde.[9,11,15,39,40]
ve yurt içi literatürde belirtilmektedir.[9,10,41,42]
Bu araştırmada adölesanların öznel iyi oluş düzeyleri arttıkça engelli sosyal kabul düzeyleri de artmaktadır (Şekil 4). Bu
sonuç adölesanlarda pozitif düşünme düzeyinin artmasının
kaynaştırma öğrencisi sosyal kabulünün artmasında etkili
olacağını düşündürmektedir. Öğrencilere pozitif düşünme
becerilerinin öğretilmesi, olumlu yetenek ve özelliklere vurgu yapılması, öğrencilerin yeteneklerini tanıması ve birtakım
memnuniyetlere sahip olmalarına neden olacaktır.[43] Elbette
tüm bu gelişmeler engeli veya yetersizliği olan kaynaştırma
öğrencisine yönelik sosyal kabul düzeyini artırma ve uyumu
kolaylaştırmada öğrenci motivasyonunu artıracaktır. Nitekim
bu araştırmada öğrencilerin sosyal kabul düzeyi ile öz yeterlik
düzeyi arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur (Şekil 5).
Bir diğer deyişle öğrenci motivasyonun artması engelli sosyal
kabulü de artırmaktadır. Bu bağlamda kaynaştırma öğrencisi
bulunan bir sınıfta, rasyonel düşünmeyi geliştirmenin öğrencilerde öz-yeterlik düzeyini ve engelli sosyal kabul düzeyini
artıracağı, ayrıca öz yeterliğin artmasının da engelli sosyal kabulün artışında etkili olacağı söylenebilir. Bu durumda kaynaştırma öğrencisi bulunan bir sınıfta, normal gelişim gösteren
öğrencilerin olumlu duygulanım ve motivasyona sahip olmaları sınıf içi akran iletişimini artırarak kaynaştırma öğrencisi için
olumlu bir sınıf atmosferine katkı sağlayacaktır.

Sonuç
Bu araştırmada rasyonel düşünme, öznel iyi oluş, öz yeterlik ve
engelli sosyal kabul arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki
bulunmuştur. İleriki çalışmalarda farklı yaş grupları arasında
bu ilişkilerin değerlendirilmesi, adölesan dönemdeki öğrencilerin gereksinimlerine özgü, bilişsel ve duygusal bileşenleri
içeren pozitif ve önleyici bir ruh sağlığı hizmeti olarak olumlu
duygulanım ve motivasyonu güçlendirici Rasyonel Duygucu
Eğitim programlarının okullarda uygulanarak öznel iyi oluş,
öz yeterlik ve engelli sosyal kabul düzeyi üzerine etkinliğinin
araştırılması önerilmektedir.
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