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ÖZET
Araştırmada, araştırmacı tarafından geliş-
tirilen “KGOE (Korunma Gereksinimi Olan 
Ergenler)-Özsaygı Geliştirme Programı”nın; 
yetiştirme yurdunda yaşayan gençlerin öz-
saygı düzeyine etkisi incelenmiştir. Yetiştir-
me yurdunda yaşayan gençlerin “Lise Öğren-

cileri Özsaygı Envanteri”ndeki sorulara ver-
dikleri cevaplarla, özsaygı düzeyleri belir-
lenerek deney ve kontrol grupları oluşturul-
muştur. “KGOE-Özsaygı Geliştirme Progra-
mı” deney grubuna uygulanmıştır. Uygula-
manın sonunda grupların tekrar, “Lise Öğ-
rencileri Özsaygı Envanteri”ne verdikleri ce-
vaplar sonucunda “KGOE-Özsaygı Geliştir-
me Programı”na katılan deney grubu gençle-
rin elde ettiği kazanımın, kontrol grubu genç-
lerin elde ettiği kazanımdan fazla olduğu bu-
lunmuştur. Elde edilen bulgulara göre, yetiş-
tirme yurtlarında psikolojik danışma ve reh-
berlik çalışmaları ve yetiştirme sistemindeki 
düzenlemelerle gençlerin özsaygılarını geliş-
tirmelerine olanak sağlayacak çalışmaların 
yapılacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: S Özsaygı, Yetiştirme 
Yurdu, KGOE-Özsaygı Geliştirme Programı

RÉSUMÉ
Dans cet recherche, l’influence d’un pro-
gramme de développment d’estime de soi 
développée par chercheuse a été examinée 
sur le niveau d’estime de soi des orphelines 
qui résident dans les orphelinats. Un groupe 
de côntrole et d’experience a été formé selon 
les reponses des orphelines sur “L’inventaire 
Estime De Soi Sur Lycéens”. Le programme 
de développement d’estime de soi a été ap-
pliqué au groupe d’experience. Aprés cette 
application, il a été constaté que les profits 
obtenant par de groupe d’experience sont 
plus que ceux de groupe côntrole. Selon les 
donneés obtenues aprés cette application, il 
faurait dire qu’il est pensé de faire de beau-
coup des travaux qui servent le développe-
ment d’estime de soi des orphelines dans le 
systéme d’education par l’intermédiaire de 
la consultation psychologique, de guide et 
des réglementations.

Mots Clés: Estime de soi, Orphelinat, Pro-
gramme de Développment d’Estime de Soi
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GİRİŞ

Özsaygı (self-esteem) kavramı, özellik-
le Amerikan literatüründe yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Buna karşılık Fransa’da 
uzun süre, bireyin kendisine ilişkin duy-
gusal bakışını yansıtan özsever (s’aimer 
soi-même) sözcüğünün kullanımı yeğ-
lenmiştir. “Özsaygı” (estime de soi) kav-
ramı daha nesnel bir anlam ifade eden, 
“saygı duymak” (estimer) fiilinden gel-
mektedir. Özsaygı, bireyin kendini nasıl 
gördüğü ve gördüğünü beğenip, beğen-
mediğine ilişkin bir yargılamayı ifade et-
mektedir. Bireyin kendine karşı bu yar-
gılamalı bakışı, pozitif olduğunda etkin 
olmasını, kendini iyi hissetmesini, ya-
şamın zorluklarına göğüs gerebilmesi-
ni sağlarken, negatif olması durumunda 
ise günlük yaşamı altüst edebilecek sı-
kıntılar ve rahatsızlıklar doğurmaktadır 
(André ve Lelord, 2001: 13).

İnsanların kendileri hakkındaki yargıları 
ve tutumları olumludan olumsuza uza-
nan bir doğru üzerinde yer alır. Bu doğru 
itibarıyla, insanların pek azı uçlarda, ço-
ğunluğu ortalarda bulunur. “Benlik say-
gısı”, “özsaygı”, “kendine saygı” gibi te-
rimlerle ifade edilen bu tutum, “kendini 
önemli görme”, “kendini kabul” gibi kav-
ramlarla betimlenen ya da bu kavramları 
içeren bir üst kavram olarak düşünülebi-
lir. Branden (1973, 1990) “özsaygı” kav-
ramının yanında “yetkinlik gücü” kavra-
mını da tanımlamıştır. Yetkinlik gücü, 
kişinin karar verme durumunda aklına 
güvenmesi, ne istediğini ve neleri elde 
edebileceğini ayırt edebilmesi, özsaygı 
da kişinin, kendine yakışan yaşam tarzı-
nı elde etme hakkına olan inancını ifade 
etmektedir (Akt.: Kuzgun, 2000: 194).

Branden (1997) göre, bireyin refahı, çev-
resine hâkim olma yeteneğine, doğru 
ve açık düşünme özelliğine bağlıdır. Bu 

özellik genetik olarak programlanmadığı 
gibi, otomatik değildir. Birey bunu yaşam 
içinde öğrenir ve seçimler yapma davra-
nışları ile gösterir. Birey, bilinçli seçimler 
yaparak “bağımsızlık ve sorumluluk” a 
ulaşır. Özsaygı, bağımsızlık ve sorumlu-
luğun bilinçli olarak yerine getirilmesiyle 
elde edilir. Burada önemli olan nokta; bi-
reyin her zaman özsaygısını yükseltebi-
leceğidir. Bu, bireyin yaşam sorumlulu-
ğunu her zaman yaşayarak öğrenme ve 
en iyi seçimleri yapma yeteneğine bağ-
lıdır (Saint Paul, 1999: 6).

Sullivan (1953), bir insanın temel kişi-
lik örüntülerinin yedi yaşına kadar be-
lirlendiği biçimindeki genel kanıya ka-
tılmaz ve birçok önemli davranışın bu 
yaştan sonra oluştuğu görüşünü sa-
vunur. Özellikle ergenlik öncesi döne-
min tedavi edici etkisi üzerinde durur. 
Önceki dönemlerde normal dışı nitelik 
gösteren bazı davranış örüntülerinin, 
bu dönemde onarılabildiğine ve yapı-
cı davranışlara dönüşebildiğine inanır 
(Akt.: Geçtan, 1998: 280- 281).

Kişinin bulunduğu toplumda daha sağ-
lıklı, güçlü ve uyum içinde yaşamasını, 
mutluluğunu ve başarısını sağlayan öz-
saygısının gelişiminde, yetiştiği aile orta-
mı önemli bir yer tutar. Bu nedenle ana-
baba-çocuk ilişkileri ve çocuk yetiştirme 
yöntemleri ile özsaygı arasında güçlü bir 
ilişki vardır (Akt.: Kutlu, 1992: 19).

Çocuğun bedensel ve psikolojik olarak 
sağlıklı gelişiminin temel koşulu, onun 
ailesi ile birlikte yaşaması ve onlar ta-
rafından yetiştirilmesidir. Normal koşul-
larda çocuk için her şeyi ifade eden aile, 
boşanma, ölüm, dağılma ya da başarı-
sız ana-baba ilişkileri nedeni ile işlevi-
ni gereği gibi yerine getirmeyebilir. Bu 
durumda çocuğun korunma gereksini-
mi sorununu ortaya çıkarır. Korunmaya 
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gereksinim duyan çocuk; ailenin eko-
nomik koşulları ile ilgili olduğu kadar, 
anne ve babanın çocuk yetiştirme anla-
yışı, çocuğa yönelik değerler, tutum ve 
davranışlarıyla da ilgilidir. 

Bu çalışmada, özsaygının dinamikliğin-
den ve çocukluk çağı dışındaki dönem-
lerde de özsaygının geliştirilebilece-
ği düşüncesinden yola çıkılarak, yetiş-
tirme yurtlarında korunma gereksinimi 
olan gençlerin sahip oldukları yetenek-
lere güvenen ve kendini seven bireyler 
olarak yetişmelerinin önemli olduğu göz 
önünde bulundurularak, bu gençlerin 
özsaygı düzeyini yükseltmeye yönelik 
bir rehberlik programı geliştirmek isten-
miştir. Genel amacı “Özsaygı Geliştir-
me Programı”nın yetiştirme yurtlarında 
yaşayan ergenlerin özsaygı düzeylerine 
etkisinin olup olmadığının belirlenmesi 
olan araştırmanın alt amaçları aşağıda 
verilen biçimde oluşturulmuştur:  

1. Deney grubundaki ergenlerin “Özsay-
gı Geliştirme Programı”ndan elde etti-
ği kazanım (ön test ve son test arasın-
daki fark) kontrol grubundaki ergenle-
rin kazanımından (ön test ve son test) 
anlamlı bir şekilde daha fazladır.

2. Deney grubunun, ön ve son test uygu-
lamalarından aldıkları özsaygı puan-
ları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

3. Kontrol grubunun ön ve son test uygu-
lamasından aldıkları özsaygı puanları 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

KURAMSAL DAYANAKLAR

James (1890), özsaygının, yalnız başa-
rılar, istekler, amaçlar veya tutkular ile 
belirlenmediğini ileri sürmüş ve özsay-
gının bireyin beklentileri ile de ilişkili ol-
duğunu savunmuştur. Bu durum yuka-
rıdaki gibi formüle edilmiştir:

Özsaygı
Başarı

Beklentiler
= —————

Adler’e (1927) göre; insanın gelişebil-
mesi ve yaşamını sürdürebilmesi için 
güvenlik ve yeterlik duyguları zorun-
lu duygulardır. Yine Adler’e göre; top-
lumsal ilgi, insanın uyum sağlama ye-
teneğidir. Doğuştan var olan bir yete-
nek olup, sosyal ortamda kendiliğinden 
ortaya çıkar. Çevresiyle olumlu ilişkiler 
kurmaya başlayan çocuk, bir yandan 
diğer insanlarla sevgi alışverişini geliş-
tirirken, diğer yandan davranışlarını yö-
nelteceği amaçları saptamayı öğrenir. 
Eksiklik duygusundan kurtulma çabası 
ve toplumsal ilginin gelişimi, birbirini ta-
mamlayan öğelerdir. Adler, insanoğlu-
nun ilerlemesini, toplumsal ilginin daha 
üst düzeyde gelişmesi olarak tanımlar 
(Akt.: Geçtan, 1998: 132–133).

Erikson’un kabul ettiği güven, kişili-
ğin ve kimlik duygusunun temelidir. 
Erikson, temel güvensizliğin ise kişi-
lik anormallikleri ve uyumsuzluk yaşa-
yan bireylerde gözlendiğini belirtmiştir. 
Başkalarıyla ilişkideki güvensizlik ve ki-
şisel değersizlik duygusuyla örselen-
miş bebek bir sonraki dönemin buna-
lımı ile karşı karşıya kalmaktadır (Gan-
der ve Gardiner, 1993: 219).

Sullivan’a göre (1953) “önemli kişi-
ler” tarafından değerli bulunan ço-
cuk, zamanla kendisine değer verme-
ye başlar. Hayatında önemli olan kişi-
lerin, özellikle annesinin onaylaması 
öz-onaylamanın başlangıcı olduğu gibi, 
bu kişilerin onaylamaması ise, çocuğu 
kendini onaylamamaya götürür (Jer-
sild, Çev: Günçe, 1987: 186).

Sullivan, kişilik alanı içinde etkinlik gös-
teren ve kaygı sonucu ortaya çıkan di-
namizmi, benlik ya da benlik sistemi 
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olarak adlandırmaktadır. Çocuk, ebe-
veyninin isteklerine boyun eğmekle, 
cezadan kaçınabileceğini öğrenir. So-
nuçta bazı davranış biçimlerini onay-
layan (iyi-ben), bazı davranış biçimle-
rini yasaklayan (kötü-ben) benlik sis-
temini oluşturur. Az yoğunlukta yaşa-
nan kaygı bireyin, kendisini ve çevre-
sini gerçekçi değerlendirmesini ve ya-
şamında yapması gereken değişiklikler 
konusunda bilgi edinmesini sağlar. So-
nuçta Sullivan kaygının yaşam üzerin-
de eğitici etkisinin olduğuna inanmak-
tadır (Akt.: Geçtan, 1998). 

Paradi ve Vitaro’ya göre (1992); özsay-
gı, bireyin kendisi hakkındaki değer yar-
gılamasına yönelik kendisine genel bir 
bakışıdır. Bu yargının oluşabilmesi için, 
çocuk öncelikle benlik imajı kazanma-
lı ve kişilik özelliklerini tanımalıdır. Di-
ğer yandan, Lawrence (1988) özsaygı-
yı, Benlik İmajı ve İdeal Ben arasında-
ki farkın kişisel değerlendirmesi olarak 

tanımlamaktadır. Bu olgunun şema ile 
anlatımı aşağıdaki şekilde yapılabilir.

Harter (1982) ve Lawrence (1988), öz-
saygının, çocuğun bazı alanlarda ken-
di yeterliklerinin farkında olarak bunları 
değerlendirip algılaması savını destek-
lemektedirler. Bireyin bazı alanlardaki 
yetersizliklerinin farkında olması, bireyin 
kişisel değerine duyduğu genel mem-
nuniyet duygusunu etkilemez Bir sonra-
ki şema, bu teorilerin temelini aydınlat-
maktadır (Robergelanchet, 1996: 5).

Eğer ideal aşırı mükemmel ve ger-
çek dışı ise “ben”den sapma aşırı olur 
ve bu ideal hiçbir zaman erişilemeye-
cek bir hale dönüşür. Kişinin kendisi-
ni iyi hissetmesi güçleşir ve kendisi-
ne olan saygısı kaybolur. Oysa, bireyin 
“benlik ideali”, özsaygının yerleşme-
sinde yol göstericidir ve bireyin amaç-
larına ulaşmasında önemli bir rol oy-
nar. Özsaygı, bireyin zihinsel ve fiziksel 

Şekil 1. Özsaygının diğer kavramlarla ilişkisi
Kaynak: Lawrence (1988)

ÖZKAVRAMI

BENLİK İMAJI 
(BENLİK İMGESİ) İDEAL BEN

ÖZSAYGI

(Bireyin olmak istediği ile kendini algılaması arasındaki fark konusunda hissettikleri)

(Bireyin kendi yeteneklerini nasıl 
algıladığı ve değerlendirdiği) (Bireyin olmayı arzuladığı)
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dayanıklılığının, uyum yeteneğinin, et-
kililiğinin ve mutluluğunun temelidir 
(Saint Paul, 1999: 7–8).

Özsaygının Üç Unsuru
1. Kendini Sevme

André ve Lelord (2001), özsaygının 
kendini sevme ile başladığını öne sü-
mektedir. Birey kendini kusurlarına, sı-
nırlarına, başarısızlıklarına ve olum-
suzluklarına rağmen sever. Kendini 
sevme, bireyin zorluklara dayanabilme-
sini ve herhangi bir başarısızlıktan son-
ra eski durumuna yeniden dönebilme-
sini sağlar. Güçlükler karşısında acı ve 
kuşku duymasını engelleyemez ama 
bireyi umutsuzluktan korur. 

2. Benlik Algısı

Özsaygının ikinci unsuru olan ben-
lik algısı, bireyin nitelikleri ve kusurla-
rı ile ilgili doğru ya da yanlış değerlen-
dirmesi, kendine saygının ikinci temel 

dayanağıdır. Burada sadece kendini ta-
nıma söz konusu olmayıp, önemli olan 
olguların gerçekliği değil, bireyin ken-
disinde bulunduğuna inandığı nitelik-
ler, kusurlar, olanaklar ya da sınırlar-
dır. Eğer birey olumsuzluklara rağmen 
kendini pozitif görürse mutluluğa ulaş-
ması daha kolay olacaktır. Bireyin ben-
lik algısının temelinde, aile çevresi ve 
özellikle de anne-babanın birey için ta-
sarladığı gelecek yatar. Bazı durumlar-
da anne-baba farkında olmadan çocu-
ğu, kendi yaşamlarında gerçekleştire-
medikleri amaçları gerçekleştirmekle 
yükümlü tutarlar. Bir çocuğun kuşku ve 
endişelerini dikkate almama davranı-
şı, onu daha sonraki yaşamında özsay-
gı konusunda çok kırılgan biri yapabilir. 
Bazı durumlarda sınırlı bir benlik algısı, 
bireyi diğer insanlara karşı bağımlı ol-
maya itecektir. Bu durumda birey baş-
kaları ile doyurucu ilişkiler kurabilir ama 
diğerlerinin yaptıklarını taklit etme rolü 
ile yetinmek zorunda kalır. 

Şekil 2. Özsaygının Bileşenleri

ÖZ KAVRAMI

FARKLILIK

DEĞERLENDİRME

ÖZSAYGI

BENLİK İMAJI 
(BENLİK İMGESİ)

AKADEMİK YETERLİKLER
Okul kavramı
Okul tutumu

FİZİKİ YETERLİKLER
Atletik kapasite
Fiziki görünüm

SOSYAL YETERLİKLER
Yaşıtlarla ilişkiler

İDEAL BEN

(Bireyin ne olduğu) (Bireyin ne olmak istediği)
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3. Özgüven

André ve Lelord (2001) özsaygının 
üçüncü unsuru olan kendine güven 
(özgüven)’in ise; özellikle eylemlerimiz-
le ilgili olduğunu ve çoğu zaman kendi-
ne saygı ile karıştırıldığını belirtir. Oysa 
bireyin kendine güvenmesi, önemli du-
rumlarda uygun davranacağını düşün-
mesi ve bilmesidir. Bilinmeyen bir durum 
ya da olumsuzluk karşısında aşırı dere-
cede korkuya kapılmamak, iyi bir kendi-
ne güven duygusunun göstergesidir. 

Özsaygının bahsedilen üç unsuru, ge-
nel olarak birbirlerine bağlıdırlar: Kendi-
ni sevme hiç kuşkusuz bireyin kendisine 
olumlu bir şekilde bakmasını kolaylaştı-
rır ve bu durumda kendine güveni olum-
lu etkiler (André ve Lelord, 2001: 14–22).

Satir (1975), özsaygının kimlik ve kapa-
site olmak üzere iki temelde özetlene-
bileceğini belirtmektedir. Kimlik teme-
linde; kişiye ait değer duygusu, doğuş-
tan bir hak ve vergi olan insan olmanın 
önemi yer almaktadır. Bu duygu, bireyi 
kendine saygıya, mutlu olmaya ve sevil-
meye layık olduğu sonucuna götürdüğü 
gibi, kişinin kendisini de sevmesini sağ-
lar. Kapasite temelinde ise; düşünme 
yeteneği, kendi özgün fikirleri arasında 
seçim yapma ve bunlara uygun hareket 
etme gücü yer almaktadır. Yani kapasi-
te, kişisel özgürlüğünü kullanabilme ve 
sorumluluğunu yerine getirmedir. 

Şimdiye kadar üzerinde durulmayan bir 
diğer öğe de, diğerlerine karşı sorum-
lu davranıştır. Sorumlu bir biçimde ha-
reket etme, özsaygının tanımı içinde yer 
alır ve özsaygının bir sonucudur. Özsay-
gı, bireyin kişisel ve toplumsal sorumlu-
luklarını yerine getirmede etkili olurken 
aynı zamanda bireyin sosyal, politik ve 
ekonomik alanda aldığı kararları da et-
kilemektedir (Saint Paul, 1999: 19-20).

Bireyin etkinlikleri genellikle, özsaygı için 
de gerekli olan iki önemli ihtiyacı tatmin 
etmeye yöneliktir. Bu ihtiyaçlar; bireyin 
sevildiğini (kendisine değer verildiğini, 
başkaları tarafından popüler bulunduğu-
nu vb.) ve güçlü olduğunu (çalışkan, güç-
lü, yetenekli, zeki vb.) hissetmesidir. Bi-
rey her alanda bu gereksinimlerine bağlı 
bir doyum bekler. André ve Lelord (2001)  
bireyin egosu için gerekli olan özsaygı-
nın; sevilme duygusu ve güçlü olma duy-
gusu olmak üzere iki besin kaynağı ol-
duğunu belirtmişlerdir. Özsaygı, kişiliğin 
değişken bir boyutu olup çok güçlüdür 
ya da güçlü değildir, süreklidir ya da de-
ğildir ama düzenli biçimde beslenmelidir 
(André ve Lelord, 2001: 27).

Kişinin kendini değerlendirmesiyle baş-
kalarının onu değerlendirmesi arasın-
daki tutarlılığın gelişim ve yaşla birlikte 
artması olgusu Philips’in (1963) bir araş-
tırmasında da ortaya çıkmıştır. Bu araş-
tırmada, üçüncü ve altıncı sınıf öğren-
cilerinin, iki ayrı grup halinde, kendileri-
ni değerlendirmeleri ile, öğretmenlerinin 
ve arkadaşlarının onları değerlendirme-
si arasında tutarlı bir ilişkinin olduğu or-
taya çıkmıştır (Akt.: Jersild, 1987: 199). 

Yedi yaşından sonra çocuk, akran gru-
bu içine girmeye başlar, etkileşim ve iliş-
ki kurar, ergenliğe doğru ise arkadaş 
grubu bireyin sosyal davranış ve tavırla-
rını etkiler, biçimlendirir (Kaya, 1997: 8).

Ergenlik dönemi, kişinin kendisi hakkın-
da bir yargıya ulaşmak için en yoğun 
çaba harcadığı bir dönemdir. Genç, na-
sıl biri olduğunu, olumlu ve olumsuz 
yönlerini, ne olmak, ne yapmak istedi-
ğini anlamaya ve bu konularla ilgili so-
rularına cevap bulmaya çalışır. Bu çaba 
içinde hem kendi duygu ve düşüncele-
ri, hem de çevre faktörlerinin etkisi ile 
kendine yönelik tutumunu belirler. Bu 
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dönemde ulaşılan özsaygı, kuşkusuz, 
daha önceki dönemlerde kazanılmış 
özsaygıdan etkilenecektir. Bu bakım-
dan ergenlik döneminde özsaygısı ye-
niden düzenlenecek ve gencin yaşamı 
boyunca onun düşünce, duygu ve dav-
ranışlarını belirleyen kimliğinin temelini 
oluşturacaktır (Tufan, 1990: 35).

Ergenin çocuklukta olduğu gibi, özsay-
gısını ve uyum düzeyini etkileyen birçok 
değişken bulunmaktadır. Bu değişken-
ler; sosyo-ekonomik düzey, zekâ, aka-
demik başarı, cinsiyet, kalıtım, iç salgı 
bezleri, anne-baba tutumları, toplumsal 
normlar, beslenme şekli, kardeş sayısı, 
ailede kaçıncı çocuk olduğu, yaşamı-
nın uzun süresinin geçtiği yerleşim bi-
rimi, anne ve babasının eğitim durumu, 
ergeninin devam ettiği okulun türü gibi 
değişkenlerdir (Kaya, 1997: 12).

Bireyin günlük yaşamında karşılaştı-
ğı olaylara gösterdiği direnç düzeyi de 
dikkate alınmalıdır. Çünkü özsaygı dal-
galıdır. Özsaygı düzeyi, özsaygısı ye-
terli bireylerde bazı durumlarda deği-
şiklik gösterebilir ve aynı birey, bir ba-
şarısızlıktan sonra özsaygısı yeterli ol-
mayan bireyin davranışını gösterebilir. 
Sınırlı genel bir özsaygı duygusu içinde 
olan biri, tersine özsaygı duygusunun 
yüksek olduğu bir etkinlik içinde kendini 
gösterebilir. Birey, risk alarak, yetenek-
lerini geliştirmeye çalışarak, imkânlarını 
zorlayarak kendine saygısını sürdürme-
yi ve düzenli biçimde geliştirmeyi başa-
rabilir (André ve Lelord, 2001).

Korunma Gereksinimi Olan 
Çocuklarda Özsaygı Gelişimi

Her toplumda çocukların iyi ve sağlık-
lı yetişebilmeleri için uygun aile, çevre 
ve toplum koşullarının olması gerekli-
dir. Ancak bu temel görüşe rağmen her 

toplumda çocukların psiko-sosyal geli-
şimleri için uygun olmayan koşullar var-
dır ve bu koşullar altında az ya da çok 
sayıda çocuk bulunmaktadır. Toplum 
gerektiğinde çocukları korumak için 
ebeveyne müdahaleyi de hak ve görev 
sayar. Bu hak, toplumun kendini sağlık-
lı biçimde devam ettirme ve koruma ih-
tiyacından ileri gelir. Böyle durumlarda 
ana-babaların çocukları üzerindeki do-
ğal hakları ile devletin çocuğu gözetme 
hakkı birbiriyle çatışmaktadır. Bu çatış-
ma toplum adına mahkeme kararı ile 
belirlenir ve çocuğun yükümlülüğünü 
devlet üstlenir (Koşar, 1989: 39). 

Zaman içinde kimsesiz ve yoksul ol-
mayan çocuğun da korunma gereksini-
mi olabileceği görülmüş, çocukların ih-
tiyaçlarının yalnızca barınma, yiyecek, 
içecek olmadığı bunların yanında sev-
giye, özene, güvene de ihtiyaçları oldu-
ğu keşfedilmiştir (Koşar, 1987: 69).

Yetiştirme yurtları, 13–18 yaş arası ko-
runma gereksinimi olan gençleri koru-
mak, bakmak, bir iş veya meslek edi-
nebilmeleri ve topluma yararlı bireyler 
olarak yetişmeleri ile yükümlü yatılı ku-
ruluşlardır. Gerek çocukluk, gerekse 
gençlik döneminin özellikleri ele alın-
dığında, bu tür bakımın, gencin psiko-
sosyal gelişimi açısından pek olumlu 
bir özellik taşımadığı söylenebilir. Kış-
la tipi yapılara sahip olan çocuk yuva-
ları ve yetiştirme yurtları, bir aile ortamı 
olarak kabul edilse de; gençlerin psiko-
sosyal gelişimleri açısından destekle-
nip, yönlendirilmesinde yetersiz kal-
maktadır (Bulut ve Özdemir, 1998: 22).  

Yetiştirme yurtlarında gençlerin yaşa-
dığı mekânlarda aile ortamına benzer 
düzenlemeler yapılması, gencin var-
sa ailesi ve yakınlarıyla bağlarının de-
vam etmesinin gencin sosyalleşmesi 
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açısından gerekli olduğunu belirterek, 
aile bağları devam eden çocukların psi-
kolojik açıdan sağlıklarının korunabile-
ceğini bu nedenle aile bağlarının öne-
mini vurgulamıştır (Cılga, 1984). 

Yetiştirme yurdu gençlerinin yeterli ile-
tişimin olmadığı kışla tipi kurumlarda 
sık sık değişen ve birçok kişi ile aynı 
anda uğraşan bir personel ile özsay-
gısını geliştirmesi çok güç olmakta-
dır. Kurum içinde genel temizlik, ye-
mek hazırlama, yatakların düzenleme-
si, oda toplama gibi aile yaşamında var 
olan günlük faaliyetlerin kurumda gö-
revli personel tarafından yapılması, 
gencin ailede olduğu gibi işbölümün-
de görev almaması nedeni ile sorumlu-
luk duygusunun gelişmemesi, kendi is-
tediği biçimde yaşam tarzını düzenle-
me şansının olmayışı, geliştirdiği dav-
ranışlara karşı olumlu ya da olumsuz 
değerlendirilmesinin çoğu zaman ya-
pılmayışı kendine saygıyı olumsuz et-
kilemektedir. 

“Özsaygı Geliştirme Programı”nın 
İçeriği ve Kuramsal Dayanağı

“Korunma Gereksinimi Olan Ergen-
ler (KGOE)-Özsaygı Geliştirme Prog-
ramı”, bireyin özsaygısı ve özgüveni-
nin zamanla oluştuğu ve bireyin bunla-
rı pozitif yönde geliştirme gücüne, so-
rumluluğuna sahip olduğu (Saint Paul, 
1999: 2) ve özsaygının dinamik olma-
sı nedeni ile bireyin, yeteneklerini ge-
liştirmeye çalışarak imkânlarını zorla-
yarak kendine saygısını sürdürebile-
ceği ve düzenli bir biçimde geliştirebi-
leceği (André ve Lelord, 2001) düşün-
cesinden hareketle araştırmacı tarafın-
dan oluşturulmuştur. 

“Özsaygı Geliştirme Programı” on konu 
ve on oturumdan oluşmaktadır:

1. Birinci oturum: “Tanışma- Grup 
Kuralları- Güven Duygusu”

Grup; saygılı olma, içten olma, üye-
lerin birbirini kabul etmesi gibi kural-
lar sonucu yapılandırılır. Tanışma-grup 
kuralları-güven duygusu oluşturmanın 
amaçlandığı oturumun alt konuları;

Gençlerin;

– Bulundukları grup içindeki konumla-
rını kavramaları, 

– Grup içinde kendilerini mutlu hisset-
meleri,

– Olumlu bir grup havası yaratmak 
için üyelerin hep birlikte çaba gös-
termesi, 

– Birbirlerine saygılı olmaları, 

– Söz alarak konuşmaları, 

– Eğitim boyunca grup üyeleri tara-
fından anlatılanları ya da yaşantıları 
grup dışında paylaşmamaları konu-
sunda bilinçlenmeleri, 

– Grup içinde istenen dinleme ve ile-
tişime yönelik hal ve davranışları 
özetleyen “grup kurallarına” ilişkin 
bir antlaşma yapma.

2. Oturum: Kendini İfade Etme

İletişim türleri arasında yer alan sözsüz 
ve sözlü iletişim bireylerin özsaygıları 
üzerinde etkili olan unsurlardır. Çocuk-
ların, jestler, mimikler, baş ve yüz ha-
reketleri, vücudun duruşu, göz teması, 
ses tonu ve hızı, konuşma anındaki du-
raksamalar gibi sözsüz ipuçlarına du-
yarlı oldukları vurgulanmaktadır (Akt.: 
Pişkin, 1999). 

Sözel mesajlar, bireylerin özsaygı dü-
zeylerini düşürebileceği gibi yükselte-
bilmektedir. İletişim birçok etkilenmeye 
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(örneğin; sözler, mimikler, jestler, önyar-
gılar, kişilerin ruh hali, hasta olup olma-
ması vb.) açık bir süreçtir. Programda, 
iletişim konusu, gençlerin kendi iletişim 
tarzlarını değerlendirmelerine yönelik 
bir şekilde ele alınarak bu bölümde, ile-
tişimin neleri kapsadığı üzerinde durula-
rak kendini ifade etme biçimleri ve bire-
yin iletişimdeki sorumluluğu değerlendi-
rilmiştir. İkinci oturumun alt konuları;

– Gençlerin, kendilerinin farkında ol-
madıkları yönlerinin farkına varma-
ları, bunları paylaşmaları, 

– Özellikle “ben” dilini kullanmaya ve 
yargılayıcı olmadan dinlemeye özen 
göstermeleri, 

– Gruptaki diğer üyelerin kendilerini 
ifade edebilmeleri, 

– Özelliklerini keşfederek grupta olu-
şacak zenginliği ve bireysel farklılık-
ları kabul etmeleridir.

3. Oturum: Karşılıklı Kabul

Birey küçük yaşlardan itibaren toplum 
tarafından acı, tatminsizlik ve endişe 
duygularının insanların doğal özellikle-
ri olduğuna inandırılmaktadır. Aslında 
sorun, bireyin insan olarak diğer insan-
lardan farklı kılan benliğinden uzak ya-
şamasından ve özsaygısının düşük ol-
masından kaynaklanmaktadır. Bireyin 
başkalarına karşı takındığı maskeler 
ve başkalarına sunduğu sahte benlik, 
insanları yanıltmaktadır. Birey ancak 
bu sahte benlikten kurtulup özsaygısını 
geliştirmeye başladığı zaman kendisiy-
le uzlaşıp barışabilir (Lotery ve Melchi-
orre, 1997: 23). 

Kendine saygı konusunda ilk kural; 
hem bireyin kendine bakışıyla hem de 
kendini başkalarına gösterme biçimi 
ile ilgili olan “kendini tanıma”dır. Ancak 

kendini tanımak ilk basamaktır. Genel-
likle düşünülenin tersine yeterli bir öz-
saygı için hatasız ve eksiksiz olmak 
gerekmez. Bu hataları ve eksiklikle-
ri üstlenmek, kabullenmek ve değiştir-
me gücüne sahip olmak gerekmektedir 
(André ve Lelord, 2001: 27).

Bu bilgiler ışığında üçüncü oturumda; 
özsaygı- kendini ve başkalarını bireysel 
farklılıkları içinde kabul arasındaki ilişki 
işlenmiş olup aşağıda oturumun alt ko-
nuları verilmiştir;

– Gençlerin eksikliklerini, kusurları-
nı, hatalarını görebilmeleri ve bun-
ların kişiliklerinin bir parçası olduğu-
nu kabul etmeleri, 

– Çevrelerinde bulunan kişileri olduk-
ları gibi kabul etmeleri, 

– Kendi duygu, düşünce ve istekleri-
ni dikkate alarak olumlu ilişki kurma 
bilinci oluşturmaları şeklindedir.

4. Oturum: Ben Değerliyim

Özsaygısı düşük bireylerin temel özel-
liklerinden biri de, kendilerini beğenme-
meleri, kendilerinden hoşnut olmamala-
rı, kendilerine olumsuz sıfatlar yakıştıra-
rak kendilerinin değersiz oldukları fikri-
ne sahip olmalarıdır. Bu noktaya özel bir 
ağırlık veren Sullivan (1953) küçük yaş-
taki “benlik sistemi”nin bir çeşit “yansı-
yan değer vermeler” süreci ile oluştuğu-
nu ileri sürmektedir. “Önemli kişiler” ta-
rafından değerli bulunan çocuk, zaman-
la kendisine değer vermeye başlar (Jer-
sild, Çev.: Günçe, 1987: 186). 

Etkinlikler süresince her bireyin kendine 
ait farklı kişilik özellikleri ve çevreleri ta-
rafından kabul görmek için ortaya koy-
dukları farklı davranış biçimlerinin ol-
duğunu keşfetmesine yardımcı olmaya 
çalışılmış olup oturumun alt konuları;
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– Özsaygı düzeyi düşük olanların et-
kinlikler aracı ile diğer grup üyele-
rinden kendileri hakkında olumlu ge-
ribildirimler almalarını sağlayarak 
kendilerini daha olumlu algılamaları,

– İki ya da daha fazla kişi arasında 
olumlu bir ilişkinin gelişmesi, her bi-
reyin kendisini kabul edilir hisset-
mesi, 

– Kendilerinin de, başkalarına göster-
dikleri ilgiyi görmeye ihtiyacı oldu-
ğunu anlamaları ve bu yolla benlik 
saygılarını artırmaları, şeklinde be-
lirlenmiştir.

5. Oturum: Duyguları Tanıma ve 
İfade Etme

Olumlu duygular kadar olumsuz duygu-
ların da bireye ait duygular olduğu ve 
bu duyguların bastırılmaması, yaşan-
ması, çocuğun ruhsal sağlığı açısından 
önemli olmaktadır. Neşeli, huzurlu ol-
duğunu hissetme, birine/ birilerine sev-
gi- saygı hissetme gibi duyguların insa-
na ait duygular olduğu kadar öfkenin, 
yas tutmanın, nefretin, kızgınlığın, hu-
zursuzluğun, hüznün yaşanmasının da 
insana ait duygular olduğunu, dönem 
dönem insanların bu duyguları yaşadık-
ları ve dışa vurmanın sağlıklı bir davra-
nış olduğunu kabul etmek gerekmekte-
dir. Bu nedenle; eğer çocuktan olum-
suz duygularını göstermemesi istenirse 
çocuk, sadece olumsuz duyguları değil 
olumlu duygularını da gizleyecek ve açı-
ğa vurmayacaktır. Duygularını ortaya 
koyma şansı elde edemeyen ve buna 
teşvik edilmeyen çocuklar, daha sonra-
ki yaşamlarında duygularını daima için-
de gizleyen birer yetişkin birey olacak-
lardır (Külahoğlu, 2001: 96–98). 

Grup etkinlikleri ile grupta bulunan di-
ğer üyelerin de kendilerininkine benzer 

duygular yaşadıklarını görmeleri ve 
paylaşmalarının onlara güven ve cesa-
ret verdiği noktasından hareketle be-
şinci oturumda özsaygı-duygularını ta-
nıma ve ifade etme arasındaki ilişkiye 
yer verilmiş olup oturumun alt konuları;

– Olumlu-olumsuz duygularının kişi-
liklerinin bir parçası olduğunu fark 
etmeleri ve onları paylaşmaları, 

– Olumlu duygu, olumsuz duygu ayırt 
edilerek kendilerini bir bütün olarak 
kabul etmeleri olarak belirlenmiştir.

6. Oturum: Benlik Algısına Yönelik 
Olumlu Tutum Geliştirilmesi

Çocuğun kendine ilişkin ilk imgesi, ge-
nellikle onun kendi vücudu ile ilgilidir. 
Kuşkusuz benlik imgesinin başkalarının 
verdiği geribildirimlerden etkilenerek bi-
çimlenmesi ve gelişmesi sürecinde bi-
rey pasif bir varlık değildir. Kendi zihin-
sel kapasitesi ile yaşantılarının zenginliği 
ve genişliğine göre bu geribildirimleri alır 
ve kendine göre yorumlar (Pişkin, 1999: 
98–99). Marcia’ya göre (1980) birey ken-
disinin zayıf-güçlü yönlerini iyi görüp de-
ğerlendirerek daha gerçekçi bir benlik al-
gısına sahip olur (Akt.: Cüceloğlu, 1991: 
359). Bu bağlamda; altıncı oturumda 
özsaygı-benlik algısına yönelik olumlu 
tutum geliştirilmesi arasındaki ilişkinin ir-
delenmesine yer verilmiş olup alt konula-
rı aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

– Bedenlerini sevmeleri ve kabul et-
meleri,

– Zayıf ve güçlü yönlerini fark etmeleri,

– Kendileri hakkında olumlu ve ger-
çekçi değerlendirme yapmaları.  

7. Oturum: Amaçlarımız

Sağlıklı insanda görülen bir özellik de, 
doğru ile yanlışı ayırt etmede zorluk 
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çekmemektir. Bu kimseler belli bir du-
rumda amaç ile amaca giden araçla-
rı doğru bir biçimde seçerler ve çoğu 
zaman onlar için amaç daha önem-
li olur. Bu bireyler için bazen belirledik-
leri amaçlara ulaşmak için gösterdikleri 
çabalar da doyum kaynağı olabilir; yani 
bir amaca ulaşmak için yapacakları ça-
lışma boyunca aldıkları zevk, o ama-
ca ulaşmanın verdiği zevk kadar doyu-
rucudur (Kuzgun, 1983: 14). Özsaygısı 
yüksek bireyler kendilerinde, belirledik-
leri amaçlara yönelebilecek gücü görür-
ler ki bu bireylerde çoğu zaman hırs ve 
kendine saygı sıkı biçimde birbirlerine 
bağlıdır (André ve Lelord, 2001: 15). Bu 
düşünceler temel alınarak yedinci otu-
rumda; özsaygı-amaçları belirleme ara-
sındaki ilişki konusuna yer verilmiştir.

Ergener’in (1985) sekizinci ve doku-
zuncu oturumda işlediği amaçlar be-
lirlemeye ilişkin konu KGOE-“Özsaygı 
Geliştirme Programı”nda yedinci otu-
rumda işlenmiştir. Oturumun alt konu-
ları; amaçlar belirleme, amaçlar ara-
sında iyi ve doğru olanı seçme, ama-
ca ulaşmak için yapılacak çalışmadan 
zevk alma konusunda güçlerinin farkı-
na varmaları temalarını işlemektir.

8. Oturum: Sorumluluklarımız ve 
İnisiyatif Alma

Kendine ve diğerlerine karşı sorumlu bir 
biçimde hareket etme özsaygının tanımı 
içinde yer alır ve özsaygının bir sonucu-
dur. Özsaygı, kişisel ve sosyal sorumlu-
lukta da söz konusu olup, bireyin sos-
yal, politik ve ekonomik amaçlarını göz 
önünde bulundurmayı da gerektirir (Sa-
int Paul, 1999). Özsaygı düzeyi düşük 
bireyler, günlük yaşamlarında risklere 
girmezler, sorumluluk almakta çekingen 
davranırlar, ancak güvenli gördükleri or-
tamlar içinde asgari düzeyde risk alırlar 

ki bu durum onların özsaygılarını güç-
lendirmeleri konusunda yeterli fırsat ta-
nımamaktadır. Grup yaşamı içinde bire-
yin kendine güveni oluşacak ve diğer bi-
reyler ile beraber daha kolay risk alaca-
ğı düşünülerek sekizinci oturumda öz-
saygı–sorumluluk ve inisiyatif alma ara-
sındaki ilişki konusu işlenmiştir.

Gorby (1999)’nin yedinci oturum-
da ele aldığı sorumluluk ve inisiyatif 
alma konuya KGOE-Özsaygı Geliştir-
me Programı’nda yer alarak alt konu-
ları; gençlerin sorumluluklarını yerine 
getirerek sorumluluk duygusunu geliş-
tirmeleri, ev, okul, sokak gibi yaşamın 
çeşitli alanlardaki sorumlulukların fark-
lı olduğu ve bu sorumlulukların birbiri-
ne karıştırılmaması konusunda bilinç-
lenmeleri, özgürlük ve sorumluluk kav-
ramları arasındaki ilişkiyi kavramaları. 

9. Oturum: Girişken Olma

Blum (1972)’a göre özsaygı başkaları-
na saygıyı ve kişisel özellikleri toplum-
sal yapıya uydurarak, kişisel girişimci-
liği de beraberinde getirir (Satılmış ve 
Seber, 1989: 69). 

Özsaygısı yüksek bireyler yeni ortam-
lara girme, yeni insanlarla tanışma du-
rumunda girişken tavırlar sergileyerek 
kendilerini kolaylıkla tanıtırlar. Girişken 
olmanın yüksek özsaygının göstergele-
rinden biri olduğu göz önünde bulundu-
rularak gençlerin girişken olmanın hak-
larını korumalarında ve güven duygu-
sundaki önemini kavramaları, arkadaş-
lıkların ve ilişkilerin ne kadar önemli ola-
bileceği fikrini geliştirmeleri, zorlukları 
yenme güçlerine inanmaları, güç ve ye-
terliklerini oluşturmaları, hata yapmanın 
hayatın bir parçası olduğunu kavrama-
ları, içinde bulundukları sosyal çevrey-
le olan bağlantılarını değerlendirmeleri 
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ve güçlendirmeleri açısından dokuzun-
cu oturumda özsaygı ve çekingen olma 
konusu ele alınmıştır.

Gorby (1999)’nin de ele aldığı giriş-
ken olma becerisi kazanma amacının 
alt konuları; gençlerin girişken olmanın 
haklarını korumadaki önemi, arkadaş-
lıkların oluşturulması ve ilişkilerin sür-
dürülmesinde girişken olmanın önemi, 
hata yapmanın hayatın bir parçası ol-
duğunu kavrayarak cesaretlerinin kırıl-
maması, girişken olma becerisi kazan-
malarıdır. 

10. Oturum: Değerlendirme ve 
Vedalaşma

Özsaygısı yüksek bireyler, yalnız ya-
şamaları durumunda yalnızlıklarla baş 
etme ve bu durumlarda kendilerine 
olan saygıyı güçlendirme yoluna gider-
ler. Özsaygı kimi zaman başarıyla ilgili 
olduğu gibi inançları kapsamında ken-
dini algılayış biçimi ile de ilgilidir. Son 
oturum ile gençlerin insanın doğası 
hakkındaki görüşleri, inançları, davra-
nışları ile ilişkilerini kavramaları ve bazı 
yaşantıların, paylaşımların sona ere-
bileceğini kavramalarına yöneliktir. Bu 
paylaşımlardan, yaşantılardan sonuç-
lar çıkarmaları amacıyla onuncu ve son 
oturumda programın değerlendirilmesi 
ve veda konusu ele alınmıştır.

Oturumun alt konuları; gençlerin, bazı 
yaşantıların, paylaşımların sona ere-
bileceği gibi grup yaşamının da sona 
erebileceği ve bu yaşantılardan, payla-
şımlardan sonuçlar çıkarmaları gerek-
tiği bilinci, eğitim programı başlama-
dan önceki ve eğitim programının biti-
minden sonraki duygu ve düşünceleri, 
istekleri konusunda bir değerlendirme 
yapabilme becerisi kazanmalarına yö-
nelik biçimde düzenlenmiştir. 

ARAŞTIRMA MODELİ

Bu araştırmada, ön test-son test kont-
rol gruplu yarı deneysel model kullanıl-
mıştır. Bu model bilimsel değer bakı-
mından, gerçek deneme modellerinden 
sonra gelir. Özellikle, toplum bilimlerinde 
sık sık yapılmakta olan alan araştırmala-
rında bu modellerin uygulama geçerliği 
yüksektir. Yansız atama ile oluşturulmuş 
iki grup bulunur. Bunlardan biri deney, di-
ğeri kontrol grubu olarak kullanılır. Her iki 
grupta da deney öncesi ve deney sonra-
sı ölçmeler yapılır. Modelde ön testlerin 
bulunması, grupların deney öncesi ben-
zerlik derecelerinin bilinmesine ve son 
test sonuçlarının buna göre düzeltilmesi-
ne yardım eder (Karasar, 1998: 99). 

EVREN VE ÖRNEKLEM

Bu araştırmanın evrenini; Bursa İl sınır-
ları içerisindeki Eşrefiler Kız Yetiştirme 
Yurdu, Saniye Rıza Kız Yetiştirme Yur-
du ve Dr. Rüştü Burlu Erkek Yetiştirme 
Yurdunda yatılı olarak bakılan 14–18 
yaş arası ergenler oluşturmaktadır.

Araştırma kümesini oluşturan denek 
sayısı 34’dür. Deney grubunu oluştu-
ran 17 denek üzerinde yapılan KGOE-
“Özsaygı Geliştirme Programı”nda öz-
saygı düzeyinin olumlu yönde etkileye-
bileceği düşünülen konuları içeren et-
kinlikler uygulanmıştır. Diğer 17 denek 
ise kontrol grubu olarak değerlendirilip 
bu gruba “Özsaygı Geliştirme Progra-
mı” uygulanmamıştır.

Örneklem oluşumu iki aşamada yapıl-
mıştır.

1. Öncelikle Bursa İli sınırlarında bulu-
nan her üç yetiştirme yurdunda ya-
şayan ergenlerin listesi temel alına-
rak üç yurtta yatılı kalan 14–18 yaş 
arası 50 erkek, 50 kız olmak üzere 
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toplam 100 ergene “Lise Öğrencile-
ri Özsaygı Envanteri” uygulanmıştır. 
Uygulama sonucunda düşük puan 
alan gençler belirlenmiştir. 

2. İkinci aşamada ise; basit eşit seçil-
me şansına sahip eleman örnekle-
me yöntemine göre grupların se-
çimine gidilmiştir. Deneklere “Lise 
Öğrencileri Özsaygı Envanteri” uy-
gulanmasından sonra düşük puan 
alan 17 genç deney 17 genç kontrol 
grubuna seçilmiştir. 

VERİLERİN TOPLANMASI

Bu araştırmada grupların ön test ve 
son teste ait özsaygı düzeyleri, Gün-
gör (1989) tarafından geliştirilen “Lise 
Öğrencileri Özsaygı Envanteri” ile be-
lirlenmiştir. 

Bu araştırmada, araştırmanın bağım-
lı değişkeni olan “özsaygıyı” ölçmek 
için Güngör (1989) tarafından geliştiri-
len “Lise Öğrencileri Özsaygı Envante-
ri” kullanılmıştır. 

Özsaygı envanterinin puanlanması; ce-
vaplandırılan maddelerin toplanma-
sı ile elde edilmektedir. Puanlama tek 
yönlü değil, çift yönlü olup, bazı soru-
larda “bana benziyor”, bazılarında ise 
“bana benzemiyor” cevaplarına puan 
verilmektedir. Yüksek puanlar bireyin 
özsaygısının yüksek olduğunu, düşük 
puanlar ise bireyin özsaygısının düşük 
olduğunu göstermektedir.

VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırmaya alınan deneklerle ilgili öl-
çümlerin yapılmasından sonra ölçek 
sonuçları araştırmacı tarafından elle 
puanlanarak deney ve kontrol grubu-
na katılan ergenlerin ön test, son test 
sonuçlarından aldıkları ham puanlar 

çizelgeye dökülmüş, grupların aritme-
tik ortalamaları, en yüksek-en düşük 
değerleri ve standart sapmaları bilgisa-
yar aracılığıyla hesaplanmıştır. Gruplar 
arası karşılaştırmalarda bağımsız t tes-
ti tekniğinden yararlanılmıştır. Grupla-
rın puan ortalamaları arasındaki fark-
lar 0.05 güven düzeyinde test edilmiştir. 

KGOE - Özsaygı Geliştirme Programı”nın 
etkili olup olmadığına ilişkin yorumlar-
da ise, gruplar arasında puan farkla-
rı ile gruplar arası farkların farkının an-
lamlı olup olmadığına (t puanı) bakılmış-
tır. Bulgular ve yorumun sunulmasında 
araştırmanın genel amacını içeren prob-
lem durumu doğrultusunda oluşturulan 
alt amaçların sırası izlenmiştir.

Grupların son test-ön test farkları-
nın farkı açısından, “Özsaygı Geliştir-
me Programı”na katılmış olan ergen-
lerin özsaygı düzeyi konusunda elde 
ettiği kazanım (ön test-son test ara-
sındaki fark) ile Özsaygı Geliştirme 
Programı”na katılmayan ergenlerin öz-
saygı düzeyi konusunda elde ettiği ka-
zanım (ön test-son test arasındaki fark) 
arasında anlamlı bir farkın olup olma-
dığı araştırılmıştır. Elde edilen bulgular 
Çizelge-1’de verilmiştir.

Çizelge-1’de görüldüğü gibi, “Özsaygı 
Geliştirme Programı”na katılan ergenle-
rin deney sonundaki özsaygı düzeyleri-
ne ilişkin puan ortalamalarının, “Özsaygı 
Geliştirme Programı”na katılmayan er-
genlerin özsaygı düzeyleri puan ortala-
malarına göre daha yüksek olduğu gö-
rülmektedir. Deney grubu lehine görülen 
bu farkın anlamlı olup olmadığını t testi 
ile incelenmiş ve işlem sonucunda t de-
ğeri .05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.

“Özsaygı Geliştirme Programı”na ka-
tılan gençlerin programa başlamadan 
önceki özsaygı düzeyleri ile programın 
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uygulanmasından sonraki özsaygı dü-
zeylerinin değişip değişmediğini belirle-
mek amacıyla “Lise Öğrencileri Özsay-
gı Envanteri”den (Güngör, 1989) aldıkla-
rı ön test- son test sonuçları ortalamala-
rı karşılaştırılmış ve bu karşılaştırmalara 
ilişkin bulgular Çizelge-2’de verilmiştir.

Çizelge 2’de görüldüğü gibi deney gru-
bunun ön test puan ortalamaları (37,29)  
ile son test puan ortalamaları (48,18) 
arasında, son test sonuçları lehine fark 
olduğu görülmektedir. Yetiştirme yur-
dunda yaşayan gençlerin; deney ön-
cesindeki özsaygı düzeyleri ile deney 
sonundaki özsaygı düzeyleri arasında 
gözlenmiş olan bu farkın anlamlı olup 
olmadığını belirlemek amacıyla, ba-
ğımlı t testi uygulanmış ve ön test- son 
test puan ortalamaları arasında 05 dü-
zeyinde anlamlı fark bulunmuştur

Kontrol grubundaki ergenlerin, öz-
saygı programının uygulanmasından 
önceki ve sonraki özsaygı düzeyleri-
nin ön test-son test puanlarının karşı-
laştırılarak özsaygı düzeyleri arasın-
da anlamlı bir farklılığın olup olmadığı 

araştırılmıştır. Elde edilen bulgular Çi-
zelge 3’te verilmiştir.

Çizelge 3’teki bulgulara göre, özsay-
gı geliştirme eğitim programına katıl-
mayan kontrol grubundaki ergenlerin 
özsaygı düzeyleri, ön test ve son test 
puan ortalamaları arasında çok kü-
çük bir farklılığın olduğu görülmektedir. 
Kontrol grubu ergenlerin, deney son-
rası özsaygı düzeyi puan ortalamaları 
farkının anlamlılığını test etmek ama-
cı ile elde edilen puan ortalamaları ara-
sında hesaplanan bağımlı t değeri .05 
düzeyinde anlamlı değildir. 

KGOE-“ÖZSAYGI GELİŞTİRME 
PROGRAMI”NIN UYGULANMASI

Bu çalışmada KGOE-“Özsaygı Geliştir-
me Programı”nın yetiştirme yurdunda 
yaşayan ergenlerin özsaygı düzeyleri-
ni etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. 
Araştırmanın bağımsız değişkeni “Öz-
saygı Geliştirme Programı”dır.

Geliştirilme süreci bir (1) yılı kapsayan 
KGOE-“Özsaygı Geliştirme Programı” 

Çizelge 2. Deney Grubundaki Ergenlerin Ön Test- Son Test Sonuçlarının 
Karşılaştırılması

n x Min. Max. ss. t

ONTEST 17 37,29 17 55 12,68
-5,97

SONTEST 17 48,18 35 60 7,12

P < .05

Çizelge 1. Deney Grubundakilerin “Özsaygı Geliştirme Programı”ndan Elde 
Ettiği Kazanım ile Kontrol Grubundakilerin Kazanımlarının Karşılaştırılması

N
ss.

ön test-son test 
t

DFARK 17 10,88 12,68- 7,12
-5,53

KFARK 17 0,76 9,25- 8,94

P<.05
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örnek özsaygı geliştirme programla-
rı incelenerek özsaygı düzeyini yük-
seltebilecek ana konuları belirlenmiş-
tir. Daha sonra programda yer alan ana 
konulara ilişkin etkinliklerin seçimi yolu-
na gidilmiştir. Etkinlik seçiminde Gorby 
(1999), Erkan (1997) ve Macy, R., 
Macy, D., Gross, S., Rozelle, D.’ın et-
kinliklerinden yararlanılmıştır. Uygula-
nacak olan etkinliğin süresine göre her 
oturum için etkinlik sayısı belirlenmiş-
tir. 10 oturum şeklinde haftada bir gün 
90 dakika süreyle uygulanmasına karar 
verilerek program oluşturulmuştur.

Deney grubunda yer alan deneklere bir 
sohbet toplantısı yapılarak, 10 hafta süre 
ile “Özsaygı Geliştirme Programı”na ka-
tılacakları, bilimsel bir çalışmaya denek 
olarak seçildikleri, çalışmanın gönüllük 
ve süreklilik gerektirdiği anlatılmıştır. 

Bu çalışmada araştırmacı grup lide-
ri konumunda olup, bir amaca yönelik 
gruba rehberlik etmektedir. 

Bu rehberlik programında oluşturu-
lan grup, bireysel sorunlar yerine daha 
çok grup üyelerinin birbirleriyle olan et-
kileşim ve iletişim biçimlerinin üzerin-
de durması açısından grup merkez-
li olup bir grup rehberliği çalışmasıdır. 
Grup rehberliği, duruma alıştırma (or-
yantasyon), eğitsel, sosyal, mesleki bil-
gi verme amacıyla çok sayıda kişiye bi-
lişsel düzeyde yapılan hizmet çeşididir. 
Bir sınıf ortamında, rehberlik saatinde, 

öğrencilerle karşılıklı tartışılacak görgü 
kuralları, kuşaklar arası çatışma gibi ko-
nular da grup rehberliği kapsamına gi-
rer. Grup rehberliğinin bir başka özelliği 
de gündeminin önceden belirlenmiş ol-
masıdır (Voltan-Acar, 1995: 2–3). Ayrıca 
yapılacak çalışmada daha önceden kaç 
oturum olacağı, kaç kişinin katılacağının 
planlandığı ve daha sonraki oturumlar-
da gruba hiçbir üyenin alınmadığı, kapa-
lı gruplardır (Voltan-Acar, 1995: 7).

Bu araştırma çerçevesinde gerçekleş-
tirilen “Özsaygı Geliştirme Programı”, 
araştırmacı tarafından belirlenen plan, 
ana hatlar ve etkinlikler çerçevesinde 10 
haftayı kapsayan ve haftada bir gün 90 
dakika olarak uygulanmıştır. Program-
da; grup rehberliği tekniklerinden olan 
bilgilendirme, grup tartışması, zihinde 
canlandırma, oyun oynama, rol oynama 
ve ev ödevleri teknikleri kullanılmıştır. 

TARTIŞMA VE YORUM

“Özsaygı Geliştirme Programı”na katı-
lan deney grubu ergenlerinin özsaygı 
düzeyleri, programa katılmayan ergen-
lerin özsaygı düzeylerine göre anlamlı 
olup “Özsaygı Geliştirme Programı”nın, 
deney grubundaki üyelerin özsaygı dü-
zeylerinin gelişmesinde olumlu yönde 
etkili olduğu söylenebilir. 

Aileyi kaybetme, istismar ve ihmale ma-
ruz kalma, terk edilme vb. nedenlerle ko-
runma altına alınan gençlerin, yaşamın 

Çizelge 3. Kontrol Grubundaki Ergenlerin Ön Test - Son Test Sonuçlarının 
Karşılaştırılması

N x Min. Max. ss. t

ONTEST 17 38,41 20 54 9,25
-2,07

SONTEST 17 39,17 24 55 8,94

P > .05
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zorlukları karşısında mücadele etmeye 
erken yaşta başladığı, toplu yaşam ala-
nı olan yurtta çıkarlarını korumaya yö-
nelik çaba harcadığı, yaşamıyla ilgili ka-
rarları kendisinin alma zorunluluğunun 
olduğu, ailesel ve toplumsal baskıyı top-
lumdaki diğer gençlere göre yoğun ya-
şamadığı gözlemlenmiştir. Bu gözlemler 
ışığında ve envanterin iki ay gibi kısa bir 
sürede tekrar uygulanmasının envanter 
maddelerinin gençler tarafında hatırla-
nabilir olması, özsaygının durumsal ol-
ması gibi nedenler, yetiştirme yurdunda 
yaşayan ergenlerin özsaygı düzeyleri-
nin yüksek çıkmasında etkili olabilir. 

“Özsaygı Geliştirme Programı”na katıl-
mış olan deney grubu ergenlerinin uy-
gulama başlangıcındaki özsaygı düzey-
leri ile uygulama sonundaki özsaygı dü-
zeyleri arasında anlamlı bir fark bulun-
muştur. Bu sonucun; ergenlerin progra-
ma istekli katılmaları, kendilerini ifade 
olanağı bularak duygu ve düşüncelerini 
anlatabilme imkânı bulmaları, dikkat dü-
zeyini yüksek tutmaları sayesinde elde 
edildiği düşünülebilir. Diğer yandan, uy-
gulamaya katılan ergenler ile on haftalık 
süreç içinde çeşitli etkinlikler aracılığıy-
la, iç dünyaları, çevreleri ile olan iletişim-
leri, ilgileri, istekleri, bulundukları nokta 
gibi her hafta farklı konuların işlenme-
si, onların kendilerine ve dış dünyaları-
na olumlu baktıkları söylenebilir.

Bu sonuç, yapılacak olan eğitsel etkin-
likler ile ergenlerin yetiştirme yurdu or-
tamında sahip oldukları özsaygı düze-
yini koruyabilmelerine ve geliştirebil-
melerine yardımcı olabilir.

“Özsaygı Geliştirme Programı”na katıl-
mamış olan kontrol grubunun ön test- 
son test sonuçları arasında anlam-
lı bir fark bulunmamıştır. Buna karşın 
kontrol grubu ergenlerinin uygulamaya 

katılmamış olmalarına rağmen, ön test 
ve son test puanlarının aritmetik ortala-
malarında küçük bir artışın olduğu görül-
mektedir. Kontrol grubu ergenlerin prog-
rama katılmamış olmalarına rağmen bir 
araştırmaya katıldıklarını bilmeleri, öz-
saygının dinamik bir olgu olması ve en-
vanterin daha önce (ön testtin yapılma-
sı) uygulanması nedeni ile gençlerin, en-
vanterde yer alan soruları hatırlamala-
rı ve cevap anahtarına uygun cevaplar 
vermeleri gibi etkenler, özsaygı düzeyle-
rinin yüksek çıkmasını etkilemiş olabilir.  

Kontrol grubunun ön test-son test arit-
metik ortalamaları arasında bulunan 
küçük farklılık t testi ile test edildiğinde, 
anlamlı olmadığı bulunmuştur. Bu so-
nuç “Özsaygı Geliştirme Programı”nın 
etkiliğini kanıtlamak açısından araştır-
macı tarafından beklenen bir sonuçtur.

VARGI VE ÖNERİLER

Vargı: Araştırma bulguları ışığında;  
yetiştirme yurdunda yaşayan genç-
lerin özsaygı düzeyleri açısından uy-
gulanan KGOE-“Özsaygı Geliştirme 
Programı”nın olumlu etki sağladığı so-
nucuna ulaşılmıştır.

Deney ve kontrol gruplarına ilişkin 
bulgulara göre, uygulanan KGOE-
“Özsaygı Geliştirme Programı”nın de-
ney grubu doğrultusunda destekleyici 
etkisi görülmüştür. Sonuçta yetiştirme 
yurtlarında yaşayan ergenlere yönelik 
olan “Özsaygı Geliştirme Programı”nın 
gençlerin özsaygı düzeyleri açısından 
yararlı olduğu yargısına varılmıştır.

Uygulamaya Yönelik Öneriler

Araştırma bulguları, bir grup rehberliği 
olan “Özsaygı Geliştirme Programı”nın 
yetiştirme yurdunda yaşayan 14–18 yaş 
arasındaki gençlerin özsaygı düzeyinin 
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gelişimi açısından olumlu etkisinin ol-
duğu sonucunu göstermiştir. Elde edi-
len sonuç ışığında uygulamaya ilişkin 
şu öneriler getirilebilir:

1. Gençlerin kişilik gelişimi açısından 
yararlı olması için grup rehberliği et-
kinliklerinin yetiştirme yurtlarında sa-
dece eğitim-öğretim sürecinde değil 
diğer zamanlarda da yapılması,

2. Özellikle ailesinden ayrılmak zorun-
da olup yetiştirme yurdu gibi yatılı 
kurumlarda yaşayan gençlerin sa-
dece okula gönderme, beslenme, 
barınma gibi ihtiyaçlarının yanında 
fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarının bir 
bütün olarak değerlendirilmesi, 

3. Kendini kabul eden, kendine güve-
nen, kendini seven sağlıklı bireyle-
rin yetişmesine olanak hazırlanma-
sı için grup çalışmalarına gerekli 
önemin verilmesi,

4. Ergenlik döneminin kimlik arayışına 
yönelik ve özsaygı geliştirme ihtiyacı-
nın yüksek olduğu bir çağ olması göz 
önüne alındığında, bakım ve eğitim 
kurumlarında grup rehberliği etkinlik-
lerine ağırlık verilerek, bu gibi etkin-
liklere mümkün olduğunca ergenliğe 
giriş çağında başlanması ve bunun 
yetiştirme yurtlarında görevli uzman 
elemanlar tarafından yürütülmesi,

5. Özsaygı geliştirmeye yönelik prog-
ramların on oturumdan daha uzun 
bir süreyi kapsaması ve kurum reh-
berlik müfredatında yer alması,

6. Özsaygının dinamik özelliği nede-
niyle ön test ve son test ölçümle-
rinden daha sağlıklı sonuçlar alabil-
mek için, uygulanan envanterin sı-
nav dönemleri ve karne alımı dö-
nemlerinin dışında uygulanması 
önerilebilir. 

Araştırmalara Yönelik Öneriler

1. Tarama modelleri ile yapılan tek-
rarlı betimsel araştırmaların yanın-
da Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
hizmetlerinin etkililiğini ve gereklili-
ğini gösterebilecek deneysel model 
ağırlıklı çalışmalar yapılması,

2. Yetiştirme yurtlarında yaşayan 
gençlerle ilgili tarama modellerin-
de yapılan araştırmaların yanı sıra 
gençlerin uyumu, öz bakımı, kor-
kuları, özsaygı düzeyleri, akademik 
başarıları gibi betimsel konuların 
yanında, özsaygı geliştirme, olumlu 
benlik algısı kazanma gibi kişilik ge-
lişimine yönelik deneysel araştırma-
lara da girişilmesi, 

3. Özsaygı gelişimine yönelik çalışma-
ların, erken müdahale açısından, 
0–12 yaş grubu çocukların yaşadığı 
çocuk yuvasındaki gruplarla da ya-
pılması,

4. “Özsaygı Geliştirme Programı”nın, 
kişiliğin diğer boyutlarına etkisinin 
araştırılması,

5. “Özsaygı Geliştirme Programı”nın, 
yetiştirme yurtlarında, çocuk yu-
valarında ailesinden uzak yaşayan 
gençlerin ve çocukların sürekli ile-
tişimde bulunduğu personele uygu-
lanması ve programın personelin 
özsaygı düzeyine etkisinin araştırıl-
ması önerilebilir.
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