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ÖZET
Benlik saygısı çocukluk döneminden itiba-
ren oluşmaya başlayan ve bireyin tüm ya-
şantısı etkileyen bir kavramdır. Benlik say-
gısının olumlu ya da olumsuz bir biçimde şe-
killenmesinde aile, çevre gibi pek çok fak-
tör etkili olmaktadır. Bu çalışma kapsamın-
da lisede okuyan 461 öğrenci ile görüşülmüş 
ve oluşturulan görüşme formu uygulanmış-
tır. Araştırmada öğrencilerin benlik saygıla-
rı, sosyo-demografik özellikler ve sosyal des-
tek açısından ortaya konmaktadır. Araştır-
manın temel bulgularını özetlemek gerekir-
se, kızların, anne ve babaları üniversite me-
zunu olanların, gelir durumu yüksek olanla-
rın ve uzun süre kentte yaşayan öğrencilerin 
benlik saygısı düzeyleri diğerlerinden daha 
yüksektir. Akademik başarısı düşük olan öğ-
rencilerin benlik saygısı düzeyleri, akademik 
başarısı yüksek olan öğrencilerden daha dü-
şük bulunmuştur. Sosyal destek açısından so-
nuçlar özetlenecek olursa, Tüm boyutlarıyla 
sosyal desteğe sahip olan öğrencilerin benlik 
saygısı düzeyleri, sosyal desteğe sahip olma-
yan öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: Benlik saygısı, sosyal 
destek, okul sosyal hizmeti

ABSTRACT 
Self esteem is a concept that is formed starting 
from the childhood period and affecting 
an individual’s whole life. There are lots 
of factors, such as family and environment, 
that affect positive or negative formation of 
self esteem. In the context of this study, 461 
students who study at High School level 
were interviewed and a questionnaire was 
applied. In the study, self esteem of students 
is revealed in terms of socio-demographical 
characteristics and social support. To 
summarize the results, the females, the 
students having mothers and fathers who are 
university graduates, the students who have 
lived in a city for a long time and the students 
who have higher income have higher levels 
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of self esteem than others. The students who 
fail in a class have lower levels of self esteem 
than others. The students who have full social 
support have higher levels of self esteem.

Key Words: Self esteem, social support, 
school social work 

GİRİŞ

Benlik saygısı, kişinin kendisi hakkın-
da yaptığı ve sonrasında düzenli ola-
rak sürdürdüğü değerlendirme olarak 
tanımlanabilir (Rosenberg, 1965: 5). 
Benlik saygısı, bireyin kendisinin güç-
lü, değerli, önemli ve başarılı olduğu-
na inanması olarak ifade edilebilir (Co-
opersmith, 1981, akt; Herz ve Gulllo-
ne, 1999: 742). Benlik saygısı; “Kendi-
lik (self) sisteminin duygusal yönü ile il-
gili olup, kişinin kendini nasıl gördüğü-
ne ilişkin duygularıdır.” Benlik saygısı-
nı belirleyen yargılarda bir değişmezlik, 
göreli olarak bir süreklilik olmasıyla bir-
likte kişinin benlik saygısının değişme-
ye duyarlı olduğu da kabul görmekte-
dir (Tufan, 1990: 29). Son olarak benlik 
saygısı, bir insanın birey olarak kendi-
ni nereye yerleştirdiği ile ilgili kapsam-
lı bir değerdir (Harter, 1990, akt; Judge 
ve diğ, 1998: 169). 

Coopersmith’e göre (1967: 37) benlik 
saygısının gelişimine katkı sağlayan 
dört temel faktör vardır. Birinci ve başta 
gelen faktör kişinin yaşamında önem-
li yere sahip diğer bireylerden aldığı 
ilgi, kabul ve saygının miktarıdır. Benlik 
saygısının gelişimine katkı veren ikin-
ci etken bireyin başarı geçmişi, sahip 
olduğu pozisyon ve statüdür. Bireyin 
başarıları toplumdaki statüsüyle ilişki-
li olarak bireyin fark edilmesini sağlar. 
Üçüncü faktör bireyin diğerlerince be-
lirlenen ve kendisince de kabul edilen 

amaçlara ulaşmasıdır. Dördüncü faktör 
ise bireyin başkaları tarafından kendi-
si için yapılan değerlendirmelere verdi-
ği karşılıktaki tavrıdır.

Lisede okuyan gençler açısından ko-
nuya bakıldığında; olumlu benlik saygı-
sı gençler arasında sosyal olarak kabul 
edilebilir davranışları motive etmede te-
mel bir unsurdur. Yüksek düzeyde ben-
lik saygısı olan bir birey, genel olarak 
kendi değerine saygı gösterir, kendisi-
ni kabul eder, kendisine karşı hoşgörü-
lüdür ve kendisini sever. Benlik saygı-
sı yüksek düzeyde olan gençler, güven, 
merak, bağımsızlık, insiyatif,  gösteren 
davranışlar sergilerler ve stres ile de-
ğişime uyumlu tepkiler verirler. Düşük 
benlik saygısına sahip olanlar ise dep-
resyon yaşayabilirler (Robertson ve Si-
mons, 1989, akt: Forney ve Diğerleri, 
2005: 208), değişim uyum sağlamada 
zorluk ve stres yaşarlar. Bununla birlik-
te, güven, merak, insiyatif veya bağım-
sızlık konularında da başarısız olurlar 
(Harter, 1990, akt: Forney ve Diğerle-
ri, 2005: 209).

Benlik saygısı, öğrencilerin okul başarı-
sında önemli faktörlerden birisidir. Ben-
lik saygısı kavramı ise sosyal destek 
kavramıyla yakından ilişkilidir. Litera-
türde benlik saygısı ile ilgili çok sayıda 
araştırma yapılmışken, sosyal destek ile 
benlik saygısının ilişkisini inceleyen ça-
lışmaların son derece sınırlı olduğu gö-
rülmektedir. Konuyla ilgili yapılan iki ça-
lışmanın bulguları aşağıda sunulmuştur.

Taysi (2000, akt: Büyükşahin Çevik 
ve Atıcı, 2009: 341) Ankara’daki çeşit-
li üniversitelere devam eden, kız ve er-
kek öğrencilerin benlik saygılarını aile-
den ve arkadaşlardan algıladıkları sos-
yal desteğe göre incelemiştir. Araştır-
maya 124 kız, 77 erkek olmak üzere 
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toplam 201 üniversite öğrencisi katıl-
mıştır. Kız ve erkek öğrenciler, yurtta 
ve aile yanında kalanlar olarak iki ör-
neklem grubuna ayrılmıştır. Çalışma-
nın bulguları, Aileden Algılanan Sosyal 
Destek Ölçeği puanlarıyla, Offer Benlik 
İmgesi Ölçeği’nin Aile İlişkileri alt ölçe-
ğinden alınan puanlar arasında anlam-
lı ve yüksek bir ilişki olduğunu göster-
miştir. Arkadaşlardan Algılanan Sosyal 
Destek Ölçeği puanlarıyla Offer Benlik 
İmgesi Ölçeği’nin Sosyal İlişkiler alt öl-
çeğinden alınan puanlar arasında an-
lamlı yüksek bir ilişki bulunmuştur. 

Saygın ve Arslan’ın (2009:217) yaptı-
ğı bir çalışmada ise öğrencilerin ben-
lik saygıları ile sosyal destek düzeyleri 
ve öznel iyi oluş düzeyleri arasında an-
lamlı bir ilişki bulunmamıştır. Öznel iyi 
oluş ve sosyal destek düzeyleri arasın-
da ise olumlu ve anlamlı bir ilişki oldu-
ğu görülmektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında araştırma-
nın sorunu, lisede okuyan öğrencilerin 
benlik saygısı düzeylerini sosyal destek 
kavramı çerçevesinde incelemek ola-
rak belirlenmiştir.

Bu noktada sosyal destek kavramıyla 
ilişkili olarak kısa bir bilgi sunmak fay-
dalı olacaktır.

Sosyal destek ve benlik saygısı kav-
ramlarının her biri, gençlerin prob-
lem davranışıyla yüz yüze gelme ola-
sılığını azaltabilen önemli faktörlerdir 
(Dryfoos, 1998). Barker’a göre sosyal 
destek; “Toplumda yaşamak için çaba 
sarf eden insanların ihtiyaçlarını karşı-
layan resmi olan veya olmayan aktivi-
te ve ilişkilerdir. Bu ihtiyaçlar, eğitimi, 
gelir güvencesini, sağlık bakımını ve 
özellikle de diğer birey ve gruplar ağı-
nın sunduğu teşvik, imkân, rol model-
leri ve sosyal kimliği içerir” (1999: 454). 

Bu çalışmada sosyal destek alanları; 
duygusal, bilgi sağlayıcı, elle tutulur ve 
güvence veren sosyal destek (Tufan, 
1994) olarak ele alınmıştır. Buna göre 
duygusal sosyal destek1, bilgisel sosyal 
destek2, maddi sosyal destek3, araçsal 
sosyal destek4 ve güvence veren sos-
yal destek5 olmak üzere beş ana baş-
lık sosyal destek çerçevesinde ele alın-
mıştır. 

Ayrıca çalışmada yaş, cinsiyet, anne ve 
babanın eğitim durumu, gelir durumu ve 
en uzun süre yaşanan yer gibi sosyo-
demografik özellikler çerçevesinde ben-
lik saygısı düzeyleri incelenmiştir. 

Çalışmanın vurgulamak istediği önem-
li boyutlardan birisi ise okul sosyal hiz-
metidir. Gelişmiş ülkelerde önemli ancak 
ülkemizde henüz yerleşmemiş bir alan 
olan okul sosyal hizmeti, öğrencilerin 
okul, aile, arkadaş üçgeninde sorunları-
nın çözümlenmesi hedefini taşımaktadır. 

Okul sosyal hizmetinin dünyada tarihi 
1900’lü yılların başlarına kadar gitmek-
tedir. Bu dönemden itibaren gelişen sü-
reçte eğitim kalitesine ilişkin çalışmalar 

1 Öğrencilerin karşılaştıkları güçlüklerle ilgi-
li olarak duygu ve düşüncelerini ifade edebil-
meleri için onları cesaretlendiren, sevildikleri-
ni ve değerli olduklarını hissetmelerini sağla-
yan davranış biçimi.

2 Öğrencilerin okulda karşılaştıkları çeşitli konu-
larda bilgi verici davranış biçimi.

3  Öğrencilerin okulda ihtiyaçlarının karşılanma-
sı amacıyla para, eşya, okul malzemesi vb. bi-
çiminde maddi açıdan yardımlarda bulunma 
davranış biçimi.

4 Öğrencilere okulda yerine getirmede güçlük 
çektikleri sorumlulukların [ödev yapma vb.] 
üstlenilmesini içeren davranış biçimi.

5 Öğrencilerin okulda onlarla ilgilenilmesini, on-
ların neşelendirilmesini ve böylelikle okuldaki 
sıkıntılarından uzaklaşmalarını sağlayan davra-
nış biçimi.
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artmış, eğitim kalitesinde okul ve aile 
çevresinin önemi, bu boyuttaki sorun-
ların etkisi dikkate alınmaya başlamıştır 
(Duman, 2000; 94). Bu çalışmanın ana 
odağı okul sosyal hizmeti olmadığın-
dan burada daha fazla literatür bilgisine 
değinilmeyecektir. Yalnız şunu bilmekte 
fayda var ki; okul sosyal hizmeti, okul-
larda öğrencilerin yaşadığı sorunların 
çok boyutlu irdelenmesine ve bu sorun-
ların ekip anlayışı içerisinde çözümlen-
mesine önem veren bir sosyal hizmet 
alanıdır. Hali hazırda okullarda psikolo-
jik danışma ve rehberlik uzmanları, öğ-
rencilerin sorunlarıyla ilgilenmektedir. 
Çeşitli psikolojik testler ve bireysel gö-
rüşmelerle öğrencilerin başarı düzeyle-
rini artırmaya çalışan psikolojik danış-
ma ve rehberlik uzmanları, sosyal hiz-
met uzmanlarıyla birlikte ekip anlayışı 
içerisinde çok daha kapsamlı ve fayda-
lı hizmetler yürütebilirler. Böyle bir ekip 
çalışması, bu çalışmanın odağında yer 
alan benlik saygısını konusunu da özel 
olarak gündemine almalıdır. Öğrencile-
rin benlik saygılarının yüksek olması, 
başarılarına, aile ve arkadaş ilişkilerine 
pozitif etki yapacaktır. Bu nedenle ben-
lik saygısı okul sosyal hizmet uzmanla-
rının üzerinde önemle durması gereken 
bir kavramdır. Tabi ki tüm bu süreçler 
öncelikle okul sosyal hizmetinin okulla-
rımızda yerleşmesine bağlıdır.

AMAÇ

Bu araştırmanın temel amacı, liselerde 
(Keçiören ilçesinde bulunan Keçiören 
Lisesi, Fatih Sultan Mehmet Lisesi) oku-
yan öğrencilerin bazı sosyo-demografik 
özellikleri, eğitim yaşamına ilişkin bazı 
özellikleri ve sosyal destek durumlarının 
benlik saygısı ile ilişkisini belirlemektir. 
Araştırmanın alt amaçlarına ilişkin soru 
cümleleri aşağıda sıralanmıştır:

1. Öğrencilerin bazı sosyo-demografik 
özellikleri (cinsiyet, anne ve baba-
nın eğitim durumu, gelir durumu, 
sosyal güvence durumu ve en uzun 
süre yaşanan yer) ile benlik saygısı 
düzeyleri arasında ilişki var mıdır? 

2. Öğrencilerin eğitim yaşamına iliş-
kin özellikleri (devam edilen sınıf, 
sınıfta kalma durumu, disiplin ceza-
sı alma durumu ve not ortalaması) 
ile benlik saygısı düzeyleri arasında 
ilişki var mıdır? 

3. Öğrencilerin sosyal destek alanları 
(empatik sosyal destek, bilgilendirici 
sosyal destek, maddi sosyal destek, 
araçsal sosyal destek, güvence ve-
ren sosyal destek) ile benlik saygısı 
düzeyleri arasında ilişki var mıdır? 

YÖNTEM
Araştırma Modeli

Liselerde (Keçiören ilçesinde bulunan 
Keçiören Lisesi, Fatih Sultan Mehmet 
Lisesi) okuyan öğrencilerin bazı sosyo-
demografik özellikleri, eğitim yaşamına 
ilişkin bazı özellikleri ve sosyal destek 
durumlarının benlik saygısı ile ilişkisini 
belirlemek amacıyla yapılan bu araştır-
ma genel tarama modelindedir. 

Veri Toplama Araçları
Soru Kağıdı

Araştırmacılar tarafından hazırlanan 
soru kağıdı üç ana bölümden oluşmak-
tadır. Birinci bölümde öğrencilerin bazı 
sosyo-demografik özelliklerine (cinsi-
yet, anne ve babanın eğitim durumu, 
gelir durumu, sosyal güvence durumu 
ve en uzun süre yaşanan yer) ilişkin 
sorular yer almaktadır. İkinci bölümde 
ise öğrencilerin eğitim yaşamına ilişkin 
özelliklerini (devam edilen sınıf, sınıf-
ta kalma durumu, disiplin cezası alma 
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durumu ve not ortalaması) tanımaya 
yönelik sorular bulunmaktadır. Son bö-
lümde ise öğrencilerin sosyal deste-
ğe (empatik sosyal destek, bilgilendiri-
ci sosyal destek, maddi sosyal destek, 
araçsal sosyal destek, güvence veren 
sosyal destek) sahip olup olmadıkları-
nı belirlemeyi amaçlayan sorular bulun-
maktadır. 

Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği

Veri toplama aracı olarak Coopersmith 
Benlik Saygısı Ölçeği (1986) kullanıl-
mıştır. Coopersmith Benlik Saygısı Öl-
çeği “evet” ya da “hayır” şeklinde ya-
nıtlanabilecek 25 cümleden oluşmak-
tadır. Yüksek düzeyde puan alma ben-
lik saygısının yüksek olduğunu göster-
mektedir. Ölçekten alınabilecek puan 0 
ile 25 arasında değişmektedir. Ölçeğin 
Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalış-
ması Turan ve Tufan (1987) tarafından 
yapılmış olup güvenirlik katsayısı 0.76 
olarak belirlenmiştir. Coopersmith Ben-
lik Saygısı Ölçeği, kişinin çeşitli alan-
larda kendisi hakkındaki tutumunu de-
ğerlendirmede kullanılan bir değerlen-
dirme aracıdır. Bu Envanter için ge-
çerli olan benlik saygısı kavramı; kişi-
nin kendisi hakkında ve sürekliliği olan 
bir değerlendirme anlamında kullanıl-
mıştır. Böyle bir değerlendirme, kişinin 
kendisi için onayladığı ya da onaylama-
dığı bazı özellikleri ile ilgilidir. Bir başka 
ifadeyle benlik saygısı kişinin kendi de-
ğerleri hakkındaki yargısıdır. 

Envanter için kabul edilen benlik saygı-
sı tanımının üç özelliği vardır.

1. Benlik saygısı kişinin kendisi ile ilgi-
li genel değerlendirmesini yansıtan 
bir yargıdır.

2. Bu yargının göreli olarak sürekliliği 
vardır, hemen değişmez.

3. Bu yargı, kişinin yaşına, cinsiyetine 
ve sosyal rollerine bağlı çeşitli ko-
numlarına göre farklılaşabilir (Coo-
persmith, 1986). 

Verilerin Analizi

Araştırmanın sorularına cevap verebil-
mek için kullanılan değişkenlerin yapı-
sına ve verilerin özelliklerine uygun ola-
cak şekilde parametrik istatistiksel yön-
temlerden yararlanılmıştır. Coopers-
mith Benlik Saygısı Ölçeği’nden alınan 
puan sürekli değişkendir ve araştırma-
nın bağımlı değişkeni olarak ele alınmış-
tır. Bağımlı değişkenin evrendeki dağı-
lımının normal olduğu kabul edilmekte-
dir. Araştırmanın bağımsız değişkenle-
rini ise öğrencilerin sosyo-demografik, 
eğitim ve sosyal destek özellikleri oluş-
turmaktadır. Öğrencilerin bu özellikle-
rine göre Coopersmith Benlik Saygısı 
Ölçeği’nden aldıkları puanların aritme-
tik ortalamaları karşılaştırılmıştır. Karşı-
laştırmada bağımsız değişkenin katego-
ri sayısı iki olduğunda “t” testi; kategori 
sayısı ikiden çok olduğunda ise “F” testi 
kullanılmıştır. F testinde manidar farklılık 
bulunduğunda, ikili karşılaştırmalar için 
“LSD” testi kullanılmıştır.  Sürekli olarak 
kabul edilen bazı bağımsız değişken-
ler ile (gelir durumu, not ortalaması gibi) 
benlik saygısı ölçeğinden alınan puan-
lar arasındaki korelasyon (ilişki) katsayı-
sına bakılmış, bu katsayının manidarlı-
ğı test edilmiştir. Araştırmada küme ör-
neklemesi yoluyla veriler toplanmış olup 
araştırma grubuna giren öğrencilere iliş-
kin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Çalışma Grubu

Bu bölümde araştırma kapsamına gi-
ren öğrencilerin bazı sosyo-demografik 
özelliklerine ilişkin bilgiler verilmiştir.
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Tablo 1: Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri
Cinsiyet n %

Kız 277 60,1

Erkek 184 39,9

Sınıf

9. sınıf 190 41,2

10. sınıf 153 33,2

11. sınıf 118 25,6

En Uzun Süre Yaşadığı Yer

Kırsal 82 17,8

Kentsel 379 82,2

Disiplin Cezası Alma Durumu

Evet 43 9,3

Hayır 418 90,7

Sınıfta Kalma Durumu

Evet 83 18,0

Hayır 378 82,0

Tablo 1’den de görüldüğü üzere çalış-
ma kapsamına giren öğrencilerin beş-
te üçü kızlardan (%60.1), beşte iki-
si de erkeklerden (%39.9) oluşmakta-
dır. Öğrencilerin büyük bir bölümü 9. 
sınıfa (%41.2) devam ederken, üçte 
biri 10. sınıfa (%33.2) ve dörtte birin-
den biraz fazlası (%25.6) da 11. sınıfa 
devam etmektedir. Öğrencilerin beşte 
dördünden fazlası (%82.2) en uzun sü-
reyle kentte yaşamışken, beşte biri ise 
(%17.8) kırsal bölgelerde yaşamıştır. 
Araştırma kapsamına giren öğrencile-
rin büyük bir çoğunluğu disiplin cezası 

almamış (%90.7) iken, yaklaşık on öğ-
renciden biri (%9.3) disiplin cezası al-
mıştır. Sınıfta kalma durumu incelendi-
ğinde beş öğrenciden birinin (%18) eği-
timlerinin herhangi bir döneminde sınıf-
ta kaldığı anlaşılmaktadır. Not ortala-
masını belirten 363 öğrencinin not or-
talaması 3.84 olarak saptanmıştır. 

BULGULAR

Araştırmanın bulguları, sosyo-
demografik özellikler ve sosyal destek 
değişkenlerine göre iki bölüm kapsa-
mında incelenmiştir.
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Tablo 2: Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Benlik Saygısı

Sosyo-demografik Özellikler Benlik Saygısı

Cinsiyet n Ort SD İstatistik

Kız 277 70.12 19.04 t = 0.569

Erkek 184 69.15 16.11

Annenin Eğitim Durumu

Okuryazar değil 26 65.38 16.89 F = 2.928*
(Üniversite 
mezunu ile diğer 
grupların tümü 
arasındaki fark 
anlamlı) 

İlkokul mezunu 232 68.72 17.99

Ortaokul mezunuw 90 70.22 18.12

Lise mezunu 82 69.76 17.23

Üniversite mezunu 31 79.48 17.09

Babanın Eğitim Durumu
F = 2.843*
(Üniversite ve 
ilkokul arasındaki 
fark anlamlı) 

İlkokul mezunu 118 66.64 17.71

Ortaokul mezunu 99 68.44 18.99

Lise mezunu 154 70.75 17.32

Üniversite mezunu 90 73.47 17.41

Gelir durumu 306 r = 0.199***

Sosyal Güvence Durumu F = 2.580*
(Yok ile SSK ve 
Emekli Sandığı 
arasındaki fark 
anlamlı 

Yok 57 63.65 18.44

SSK 187 69.67 17.30

Emekli Sandığı 116 72.83 16.97

Bağ-Kur 87 69.47 19.64

Diğer 14 71.43 15.99

En Uzun Süre Yaşadığı Yer

t = -2.366*Kırsal 82 65.51 18.87

Kentsel 379 70.65 17.59

* p < 0.05   ** p < 0.01   *** p < 0.001
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Tablo 3: Eğitim Yaşamına İlişkin Özelliklere Göre Benlik Saygısı
Sınıf F = 3.014*
9. sınıf 190 70.65 16.41

(10. ve 11. sınıflar 
arasındaki fark 
anlamlı) 

10. sınıf 153 66.93 19.36

11. sınıf 118 71.90 17.99

Sınıfta Kalma Durumu t = 2.425*

Hayır 361 70.77 17.46

Evet 97 65.81 19.33

* p < 0.0   ** p < 0.01   *** p < 0.001

Tablo 2 ve 3’de sosyo- demografik ve 
eğitim yaşamına ilişkin özelliklere göre 
öğrencilerin benlik saygısına ilişkin 
araştırma bulguları yer almıştır. Bu tab-
loda sosyo-demografik değişkenler ola-
rak cinsiyet, kaçıncı sınıf öğrencisi ol-
duğu, annenin ve babanın eğitim du-
rumları, öğrencinin ailesinin gelir duru-
mu, ailenin sosyal bir güvencesi olma 
durumu, en uzun süre yaşadığı yer (kır-
sal ya da kentsel alan), sınıfta kalma 
durumu ve not ortalaması yer almış-
tır. Bu sosyo-demografik değişkenle-
re göre gencin benlik saygısı düzeyinin 
farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. 

Cinsiyete göre bakıldığında erkeklerin 
(n= 184 Ort: 69.15) kızlara (n= 277 Ort: 
70.12) göre benlik saygısı düzeylerinin 
küçük bir farkla daha düşük olduğu gö-
rülmekle birlikte (t= 0.569; p>0.05) an-
lamlı bir fark bulunmamıştır. Öğrencinin 
bulunduğu sınıfa göre 10. ve 11. Sınıflar 
arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (F= 
3.014; p<0.05). Annenin eğitim durumu-
na göre bakıldığında annesi okur-yazar 
olmayan öğrencilerin benlik saygısı dü-
zeyinin (n= 26; Ort= 65.38) diğer grupla-
ra göre daha düşük olduğu görülmekte-
dir (F= 2.928; p < 0.05). Annenin eğitim 
durumuna göre benlik saygısı düzeyi en 

yüksek olan öğrenci grubu, annesi üni-
versite mezunu  (n= 31; Ort= 79.48) öğ-
rencilerdir. Babanın eğitim durumuna 
göre bakıldığında üniversite mezunu ba-
bası olan öğrencilerin benlik saygısı dü-
zeyinin (n= 90; Ort= 73.47) diğer grup-
lara göre daha az olduğu görülmekte-
dir (F= 2.843; p< 0.05). Gelir durumu-
na göre ise gelir durumu arttıkça benlik 
saygısı düzeyinin arttığı anlaşılmakta-
dır (r= 0.199 p< 0.001).  Sosyal güvence 
durumu bakımından benlik saygısı ince-
lendiğinde farklı sosyal güvence biçim-
lerine göre benlik saygısı durumunun 
farklılık gösterdiği görülmektedir (F= 
2.580 p< 0.05). Herhangi bir güvence-
si olmayanlar (n= 57; ort= 63.65) ile sos-
yal güvenceleri Emekli Sandığı olanlar 
(n= 116; ort= 72.83) arasında anlamlı bir 
fark olduğu gözlenmiştir. En uzun süre 
yaşadığı yere göre benlik saygısı düzey-
lerine bakıldığında en uzun süre kentsel 
kesimde yaşayanların, kırsal alanda ya-
şayanlardan daha yüksek benlik saygı-
sı düzeyine sahip olduğu anlaşılmakta-
dır (t= -2.366 p< 0.05). Disiplin cezası 
alma durumuna göre öğrencilerin benlik 
saygısı düzeyleri açısından fark önemli 
bulunmamıştır. Ancak sınıfta kalma du-
rumu bakımından kalan öğrencilerin (t= 
2.425 p< 0.05) benlik saygılarının daha 



Gelbal, Duyan, Sevin ve Erbay

15

düşük olduğu görülmüştür. Aynı biçim-
de not ortalaması açısından benlik say-
gısı düzeylerine bakıldığında not orta-
laması arttıkça yani öğrenci başarılı ol-
dukça benlik saygısı düzeyi artmaktadır 
(r= 0.153 p< 0.01).

Tablo 4’de öğrencilerin sosyal deste-
ğe sahip olma durumlarına göre ben-
lik saygısı düzeyleri incelenmiştir. Araş-
tırmada sosyal destek empatik sosyal 
desteğe, bilgilendirici sosyal desteğe, 
maddi sosyal desteğe, araçsal sosyal 

desteğe, güvence veren sosyal deste-
ğe ve herhangi bir türde sosyal deste-
ğe sahip olup olmama durumu olarak 
ele alınmıştır. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere empatik 
sosyal desteği olan (n=389; ort= 71.64) 
öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri bu 
tür desteğe sahip olmayan öğrencilere 
(n= 72; ort= 59.44) göre daha yüksektir. 
Her iki grup arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlıdır (t= -5.470; p< 0.001). 
Bilgilendirici sosyal desteği olan (n=368; 

Tablo 4: Sosyal Destek Alanlarına Göre Benlik Saygısı

Sosyal destek alanları Benlik Saygısı

Empatik Sosyal Destek n Ort SD İstatistik

Yok 72 59.44 21.58 t = -5.470***

Var 389 71.64 16.49

Bilgilendirici Sosyal Destek t = -6.709***

Yok 93 59.10 18.19

Var 368 72.42 16.83

Maddi Sosyal Destek t = -2.801*

Yok 138 66.17 19.42

Var 321 71.25 17.08

Araçsal Sosyal Destek t = -3.997***

Yok 227 66.33 19.12

Var 230 72.92 16.04

Güvence Veren Sosyal Destek t = -6.824***

Yok 77 57.61 20.66

Var 383 72.19 16.30
Herhangi Türde Bir Sosyal 
Destek 

t = -3.497***

Yok 20 56.20 20.29

Var 441 70.35 17.58

* p < 0.05   *** p < 0.001
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ort= 72.42) öğrencilerin benlik saygısı 
düzeyleri bu tür desteğe sahip olmayan 
öğrencilere (n=93; ort= 59.10) göre daha 
yüksektir. Her iki grup arasındaki fark is-
tatistiksel olarak anlamlıdır (t= -6.709; 
p< 0.001). Maddi sosyal desteği olan (n= 
321; ort= 71.25) öğrencilerin benlik say-
gısı düzeyleri bu tür desteğe sahip olma-
yan öğrencilere (n=138; ort= 66.17) göre 
daha yüksektir. Her iki grup arasında-
ki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t= 
-2.801; p < 0.05). Araçsal sosyal deste-
ği olan (n=230; ort= 70.92) öğrencilerin 
benlik saygısı düzeyleri bu tür desteğe 
sahip olmayan öğrencilere (n=227; ort= 
66.33) göre daha düşüktür. Her iki grup 
arasındaki fark istatistiksel olarak an-
lamlıdır (t= 3.997; p< 0.001).

SONUÇ

Bireyin kendisine olan bakış açısı ve 
bununla bağlantılı olarak çevresiyle 
olan ilişkileri doğrudan benlik saygı-
sı kavramıyla ilgilidir. Kişinin kendisine 
verdiği değer, çevresine verdiği değeri 
de şekillendirir. 

Günümüzde okullarda artarak yaşanan 
şiddet ve madde bağımlılığı gibi olum-
suz olaylar göz önüne alındığında “de-
ğer” kavramının önemi daha iyi anlaşıl-
maktadır. Bireyin kendisine ve çevresine 
değer vermesi, başka bir ifadeyle benlik 
saygısının yüksek olması yaşama pozitif 
bakış ve olumlu iletişimi de beraberinde 
getirecektir. Bu nedenle okullarda benlik 
saygısını değerlendirmeye yönelik çalış-
maların gerçekleştirilmesi, uygulamaya 
dönük pozitif sonuçlar doğurabilir. 

Bu bağlamda bu çalışma, öğrencilerin 
benlik saygısı düzeylerini farklı bir bo-
yut daha katarak, sosyal destek çerçe-
vesinde inceleme amacındadır. Araştır-
manın temel bulguları aşağıdaki gibidir:

Erkeklerin benlik saygısı düzeylerinin 
kızlara göre küçük bir farkla daha dü-
şük olduğu görülmektedir. Büyükşahin 
Çevik ve Atıcı’nın (2009:345) lise öğ-
rencileriyle gerçekleştirdiği benzer bir 
çalışmada Coopersmith Benlik Saygısı 
Envanteri’nin alt ölçekleri açısından kız 
ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir 
fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Toplam 
ölçek puanları açısından da böyle bir 
farkın olmadığı anlaşılmıştır. Mullis ve 
Normandin de (1992) ergenlerde cinsi-
yet ile benlik saygısının gelişimi arasın-
da anlamlı bir ilişki olmadığını ancak ai-
lenin gelir durumunun, eğitim düzeyinin 
ve sosyoekonomik statüsünün önem-
li bir etken olduğunu bulmuşlardır (akt; 
Büyükşahin Çevik ve Atıcı, 2009:348). 

Konuyla ilgili yapılan diğer bir araştır-
maya göre (Uyanık Balat ve Akman, 
2004: 178) ise örneklem grubunu oluş-
turan lise öğrencilerinin cinsiyetlerine 
göre benlik saygısı puan ortalamala-
rı arasında fark anlamlı bulunmamış-
tır. Lise öğrencilerinin benlik saygısı, 
sosyo-ekonomik düzeye göre farklılık 
göstermemektedir. Sosyo-ekonomik 
düzey ile benlik saygısı puan ortalama-
ları arasında fark bulunmamıştır

Annesi okuryazar olmayan öğrencile-
rin benlik saygısı düzeyi, diğer grup-
lara göre daha düşüktür. Annenin eği-
tim durumuna göre benlik saygısı dü-
zeyi en yüksek olan öğrenci grubu, an-
nesi üniversite mezunu öğrencilerdir. 
Üniversite mezunu babası olan öğren-
cilerin benlik saygısı düzeyi diğer grup-
lara göre nispeten daha düşük olduğu 
görülmektedir. Bu bulgunun, öğrenci-
lerle daha çok annelerin ilgilenmesiy-
le ilişkili olduğu düşünülmektedir. Kar-
deş sayısı arttıkça benlik saygısı pua-
nının arttığı gözlenmiştir. Gelir durumu 
arttıkça benlik saygısı düzeyinin arttığı 
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anlaşılmaktadır. En uzun süre kentsel 
kesimde yaşayanların, kırsal alanda 
yaşayanlardan daha yüksek benlik say-
gısı düzeyine sahip olduğu anlaşılmak-
tadır.

Oturulan konut durumunun öğrencilerin 
benlik saygısı düzeyi üzerinde bir fark-
lılık yaratmadığı anlaşılmaktadır. Ko-
nut durumuyla ilgili olarak kendine ait 
bir odası olmayan gençlerin benlik say-
gısı düzeyinin daha düşük olduğu gö-
rülmektedir. Sınıfta kalma durumu ba-
kımından kalan öğrencilerin benlik say-
gılarının daha düşük olduğu görülmüş-
tür. Aynı biçimde not ortalaması açısın-
dan benlik saygısı düzeyine bakıldığın-
da not ortalaması arttıkça yani öğren-
ci başarılı oldukça benlik saygısı düze-
yi artmaktadır.

Öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri 
sosyal destek alma durumuna göre in-
celendiğinde sosyal desteğin benlik say-
gısı düzeyini yükseltme yönünde olum-
lu etki yarattığı açıkça ortaya çıkmakta-
dır. Bu kapsamda empatik, bilgilendirici, 
maddi, araçsal ve güvence veren sosyal 
destekleri olan öğrencilerin benlik saygı-
sı düzeyleri bu türlerde desteğe sahip ol-
mayan öğrencilere göre daha yüksektir.  

Tüm bulgular benlik saygısının pek çok 
farklı konuyla ilgili olduğunu göster-
mektedir. Konunun sosyo-ekonomik 
koşullar, aile gibi boyutlarla bağlantısı, 
uygulamada da çok boyutlu bir yakla-
şımın önemini ortay koymaktadır. Konu 
bu açıdan okul sosyal hizmeti alanıyla 
doğrudan ilişkilidir. 

Günümüzde okullardaki sistem öğren-
cilerin sorunları konusunda çok boyut-
lu bir yaklaşımı engellemektedir. Okul-
lardaki rehberlik hizmetleri çoğunluk-
la okul içi hizmetlerle sınırlı kalmakta 
ve çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. 

Oysa ki okul hizmeti öğrenciyi çevre-
si ve ailesiyle bütün olarak değerlen-
diren uygulamaları öngörmektedir. Bu 
açıdan okullarda sosyal hizmet faali-
yetlerinin artması benlik saygısını da 
kapsayan pek çok sorunun çözümün-
de önemli bir adım olabilir. Bunun ger-
çekleşmesi için ise hiç kuşku yok ki ya-
sal bir zeminin oluşturulması ve okul-
larda sosyal hizmet uzmanlarının çalış-
masını sağlayan bir yapının oluşturul-
ması gerekmektedir. Böylece Ameri-
ka ve Avrupa örneklerinde olduğu gibi 
sosyal hizmet uzmanı, psikolog, öğret-
men ve benzeri pek çok meslek elema-
nının ekip anlayışı içerisinde bütüncül 
bir bakış açısıyla okullarda uygulama 
gerçekleştirdikleri bir model oluşabilir.
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