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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı 

düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bunun yanı sıra,  

cinsiyete, algılanan beden imajına, algılanan okul başarısına, okul 
dışında faaliyetlere katılma durumuna, arkadaş grubuna sahip 

olmalarına ve karşı cinsten özel bir arkadaşa sahip olmalarına göre 

değişkenlerin farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmektedir. Çalışmada 

seçkisiz yöntemle seçilen 152 kız ve 148 erkek olmak üzere toplam 300 

öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada ölçme 
aracı olarak Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri ve Sosyal Kaygı 

Ölçeği ile araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu 

kullanılmıştır. Veriler SPSS 15 istatistik programı kullanılarak, Mann – 

Whitney U ve Kruskal – Wallis H teknikleri ile çözümlenmiştir. 

Korelasyon analizi için Spearman Brown sıra korelasyon testi 

kullanılmıştır. Bulgulara göre ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı 
düzeyleri arasında orta düzeyde negatif yönde bir ilişki olduğu 

saptanmıştır. Cinsiyete ve karşı cinsten arkadaşa sahip olmaya göre 

benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeylerinin farklılaşmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Algılanan beden imajına göre benlik saygısı ve genel sosyal 

kaygı düzeyi ile sosyal kaygının alt boyutlarından sosyal kaçınma, 
kritize edilme kaygısı ve değersizlik duygusu düzeylerinin farklılaştığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Algılanan okul başarısına göre benlik saygısı 

düzeyleri farklılaşmaktadır. Okul dışı faaliyetlere katılmaya göre genel 

sosyal kaygı düzeyi ile sosyal kaygının alt boyutlarından sosyal kaçınma 

ve kritize edilme kaygısı düzeyleri farklılaşmaktadır. Arkadaş grubuna 

sahip olmaya göre benlik saygısı ile genel sosyal kaygının alt 
boyutlarından sosyal kaçınma ve değersizlik duygusu düzeyleri 

farklılaşmaktadır.  
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THE RELATION BETWEEN SELF-ESTEEM AND SOCIAL 
ANXIETY LEVELS OF ADOLESCENTS AND THE EFFECTS OF 

PERSONAL VARIABLES 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the relationship 
between the self-esteem and the social anxiety levels of adolescents. 

Besides, the effects of gender, perceived self-image, perceived school 

success, attending leisure time activities, having a peer group, having a 

special friend were investigated. The sample consisted of 300 

adolescents, 152 girl, 148 boy by random sampling method.  Data were 

collected by Coopersmith Self-Esteem Inventory and Social Anxiety 
Scale with a questionnaire developed by the researchers to gather 

personal information. Data were analysed by using SPSS 15 statistical 

programme, with non-parametric techniques as Mann – Whitney U ve 

Kruskal – Wallis H and Spearman Brown correlation test. Results 

showed that there is a negative medium level relation between the self-
esteem and the social anxiety levels of the adolescents. According to the 

results, the self-esteem and the social anxiety levels of the adolescents 

don’t differ according to gender and having a special friend. Perceived 

self-image is found to be effective on the self-esteem levels, general 

social anxiety levels of adolescents and also is found to be effective on 

social avoidance, being criticized anxiety and worthlessness levels. 
Perceived school success is found to be effective on the self-esteem 

levels of the adolescents. Attending leisure time activities is found to be 

effective on general social anxiety levels of the adolescents and also is 

found to be effective on social avoidance and being criticized anxiety 

levels of the adolescents. Having a peer group is found to be effective on 
the self-esteem levels of adolescents and also is found to be effective on 

general social anxiety levels, on the social avoidance and worthlessness 

levels of adolescents.  

Key Words: Adolescence, self-esteem, social anxiety. 

 

Giriş 

Ergenlik, çocuklukla eriĢkinlik arasında yer alan, geliĢme, ruhsal olgunlaĢma ve yaĢama 

hazırlık dönemi olarak tanımlanmaktadır (Akboy, 2000). Bu dönemde birey, biyolojik, psikolojik, 

zihinsel ve sosyal açıdan bir geliĢme ve olgunlaĢma içine girmektedir. Ergenlik döneminde yaĢanan 

en önemli unsur, kiĢinin birey olarak kim olduğunu keĢfetmeye baĢlamasıdır. Ergen kendine 

yönelerek kim olduğunu ve kim olacağını, aynı zamanda baĢkalarına göre kim olduğunu 

sorgulamaya baĢlamaktadır. Ergenlik evresinde kimlik edinmeye karĢı kimlik karmaĢasına düĢme 

bu dönemin psikososyal çatıĢmasını oluĢturmaktadır (Atak, 2010; Öztürk, 1998). 

DavranıĢları etkileyen en önemli unsur benliktir. Freud benliği, kiĢiliğin gerçeklik ilkesine 

göre hareket eden, içsel dürtüler ile dıĢ dünya arasında denge kuran, mantıklı düĢünen ve gerçekçi 

değerlendirme yapabilen bölümü olarak tanımlamaktadır (Bacanlı, 2002). Freud'un aksine Rogers'a 

(1951) göre benlik, insanın kendine iliĢkin algılarının düzenlenmiĢ ve bütünleĢmiĢ Ģeklidir. Bu 

yönden benlik, kiĢiliğin öznel yanını oluĢturmaktadır. 
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KiĢinin benliğine iliĢkin algıları benlik kavramını oluĢturmaktadır. Rogers'a (1951) göre 

benlik kavramı bireyin kendisine yönelik algı, fikir ve değerlerini içermektedir. Benlik kavramı, 

bireyin yerine getirdiği çeĢitli rolleri ve kiĢisel özelliklerini algılaması iken bireyin benlik 

kavramına yönelik yaptığı değerlendirmeler ise onun kendisine duyduğu saygıyı göstermektedir 

(Deniz, 2011; Sarı ve Cenkseven, 2008). 

Benlik saygısı, kiĢinin kendini değerlendirmesi sonucu benliğini kabul etmesi ve 

benliğinden memnun olması Ģeklinde tanımlanmaktadır. Rosenberg (1965), benlik saygısını bireyin 

kendisine karĢı, olumlu ve olumsuz tutumu olarak tanımlamaktadır. Ona göre benlik saygısı, 

bireyin kendini değerlendirmesinin sonucunda oluĢmaktadır. Bireyin kendine iliĢkin 

değerlendirmeleri sonucunda ulaĢtığı yargı, benlik saygısının düzeyi için belirleyici olmaktadır. 

Benlik saygısı, bireyin benlik kavramına iliĢkin ulaĢtığı değerlilik yargısıdır. 

Rosenberg (1965), benlik saygısını, hızlı bedensel değiĢimler sonucu bedensel özelliklerini 

kabul etme, yaĢıtlarıyla olgun iliĢkiler kurma, bir mesleğe, evliliğe, aile yaĢamına hazırlanma, ben 

kimim sorusuna cevap bulma gibi geliĢim görevleriyle karĢı karĢıya kalındığı ergenlik döneminde 

anlam kazanan bir kavram olarak kabul etmektedir.  

Birey bu dönemde çevresindeki kiĢilerin kendisine iliĢkin düĢünce, davranıĢ ve 

tutumlarından çok fazla etkilenmektedir (Çankaya, 2007). Çevresinde onu mutlu ya da mutsuz eden 

yaĢantılar sonrasında kendine değer verme duygusunu geliĢtirmektedir. Bu duygunun geliĢiminde, 

sosyal ve çevresel uyarıcıların kiĢi hakkındaki olumlu değerlendirmelerinin büyük etkisi 

bulunmaktadır. Ergen değerini, çevresinden edindiği bu izlenimler çerçevesinde değerlendirmeye 

baĢlamaktadır. Ya değerli biri olduğu ya da sevilmeye, beğenilmeye değer biri olmadığı inancını 

geliĢtirmektedir. Benlik saygısının sağlıklı geliĢimi sonucu yüksek benlik saygısına sahip olan 

birey sosyal iliĢkilerinde daha giriĢimci, daha güvenli ve daha atak olmaktadır (Kuzgun, 2002). 

DüĢük benlik saygısı olan kiĢiler Rosenberg'e (1965) göre sosyal iliĢkilerinde daha çok sorunlarla 

karĢılaĢmaktadır. Sosyal ortamı, ortamdaki kiĢileri veya söylenenleri kendisine yönelik tehdit 

olarak algılamaya daha eğilimli ve özellikle olumsuz eleĢtirilmeye daha duyarlı olmaktadırlar. Bu 

nedenle düĢük benlik algısı, eleĢtirilme korkusu ve sosyal ortamlarda kaygılı olmayı da beraberinde 

getirmektedir.  

Sosyal kaygı, kiĢinin farklı durumlarda duruma uygun olmayan biçimde davranacağı, kötü 

bir duruma düĢeceği, olumsuz bir izlenim bırakacağı ve baĢkaları tarafından olumsuz bir biçimde 

(aptal, zavallı, beceriksiz, yetersiz vs) değerlendirileceği beklentisiyle yaĢadığı bir rahatsızlık ve 

gerilim durumu olarak tanımlanmaktadır (Eren GümüĢ, 2006).  

Ergenlerin yaĢantısında akademik baĢarı ve sosyal iliĢkiler büyük önem taĢımaktadır. 

Akademik, sosyal ya da mesleki baĢarı ve yeterliklere iliĢkin doyum yaĢamasının büyük ölçüde 

ergenin sahip olduğu kapasitesini yansıtabilme ve ortaya koyabilme düzeyi ile iliĢkili olduğuna 

inanılmaktadır. Ergenin sahip olduğu kapasitesini yansıtmasını ve kendini ortaya koymasını 

engelleyen bir kavram olarak sosyal kaygının ise, sosyal iliĢkileri bozduğu ve akademik baĢarı 

düzeyini düĢürdüğü ileri sürülmektedir (Çankaya, 2007). 

GeliĢimsel özellikler açısından bakıldığında ergenlik dönemindeki gencin biliĢsel 

yeterlikleri arttıkça benlik bilincinin de arttığı gözlenmektedir. Bir taraftan hızlı bir biçimde 

değiĢen bedenine ve ortaya çıkan kusurlarına alıĢmaya çalıĢan ergenin, düĢünce sistemindeki 

değiĢiklikler sonucu, özellikle kendisinin olumsuz değerlendirmelerini yansıttığı hayali seyirciler 

tarafından izlendiğine ve değerlendirildiğine inandığı ve bu durumun sosyal ortamlarda kaygı 

düzeyinin artmasına neden olduğu düĢünülmektedir.  

YetiĢkinliğe doğru geliĢim gösteren ergenden beklenen geliĢimsel görevler, sorumluluklar 

ve sosyal roller bulunduğu gözlenmektedir. Ergenin kendisinden beklenen bu görev ve rolleri 
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yerine getirmeye çalıĢırken bir taraftan da önceki yıllarda daha bağlı ve uyumlu olduğu ailesinden 

bağımsız olarak yetiĢkin bir birey olduğunu gösterme çabalarının beraberinde kaygıyı da 

getirdiğine inanılmaktadır. 

Okul ve diğer sosyal faaliyetlerde bulunan ergen, aile ile sınırlı olmayan daha geniĢ bir 

sosyal çevreye girmekte ve yeni iliĢkiler baĢlatıp sürdürmesi gereken farklı ortamlara girmeye 

baĢlamaktadır. Ergen için farklı sosyal ortamlarda kendisini göstermek, karĢı cinsle yakınlık 

kurmak, akademik baĢarı elde etmek, meslek seçmek, mesleğe ve iĢ yaĢamına hazırlanmak ve eĢ 

seçmek gibi konularda baĢarılı olmak hem geliĢimsel açıdan yerine getirilmesi gereken görevlerdir 

hem de kaygı kaynağı olmaktadır (Eren GümüĢ, 2006).   

Bu bağlamda ergenin; yetiĢkinlik dönemine sağlıklı geçiĢ yapabilmesi, ergenlik döneminin 

geliĢimsel görevlerini baĢarabilmesi ve bu yolla doyum veren bir yaĢam biçimi, değer sistemi 

oluĢturabilmesi bir bakıma sosyal kaygıyla baĢa çıkabilmesine bağlı olarak değerlendirilmektedir. 

Bu çalıĢmada ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeylerinin ve bunları etkileyen etmenlerin 

belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Bu amaç doğrultusunda Ģu temel sorulara cevap aranmıĢtır: 

1- Ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

2- Ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeyleri cinsiyet, beden imajı, algılanan okul 

baĢarısı, okul dıĢında faaliyetlere katılma, arkadaĢ grubuna sahip olma ve karĢı cinsten özel bir 

arkadaĢa sahip olma değiĢkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermekte midir? 

Yöntem 

Bu araĢtırmada betimsel, nedensel karĢılaĢtırma ve korelasyonel modeller bir arada 

kullanılmaktadır. Betimsel araĢtırmanın temel amacı bir durumu tam ve dikkatli bir biçimde ortaya 

koymaktır. Nedensel karĢılaĢtırma araĢtırma modeli ise araĢtırma kapsamına giren katılımcılara 

veya koĢullara müdahale etmeksizin katılımcılara ait farklılıkların nedenlerini veya sonuçlarını 

incelemeyi hedeflemektedir. Korelasyonel araĢtırmalar ise iki ya da daha fazla değiĢken arasındaki 

iliĢkileri belirlemek için kullanılmaktadır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel, 2008).  

Araştırma Grubu 

Bu çalıĢmanın örneklemi 2011-2012 öğretim yılı içerisinde Ġzmir ili Bornova, Bergama ve 

KarĢıyaka ilçelerinde bulunan ortaöğretim kurumlarından 10. ve 11. sınıflarda öğrenim gören, basit 

seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 300 öğrenciden oluĢmaktadır. Katılımcılar, araĢtırmacıların 

çalıĢtığı kurumda olmalarına ve ulaĢılabilirliklerine göre, etik kurul izinleri alınması göz önüne 

alınarak seçilmiĢlerdir. 9. sınıfların yeni ortamda uyum ve alan belirleme ihtiyaçları olabileceği, 

12.sınıfların sınav kaygısı yaĢıyor olabileceği öngörülerek çalıĢma kapsamı dıĢında tutulmuĢlardır.  

Katılımcıların 152'si (%50,7) kız, 148'i (%49,3) erkektir. 133'ü (%44,3) 10. sınıfta okumakta, 

167'si (%55,7) 11. sınıfta okumaktadır. Okul baĢarısı açısından bakıldığında katılımcıların 39'unun 

(%13) düĢük, 221'inin (%73,7) orta, 40'ının (%13,3) yüksek baĢarıya sahip olduğunu düĢündüğü 

görülmektedir. Fiziksel olarak kendini beğenme açısından katılımcıların 222'sinin (%74) kendisini 

beğendiği, 78'inin (%26) ise kendisini beğenmediği görülmektedir. Okul dıĢı faaliyetlere katılmada 

ise katılımcıların 170'i (%56,7) faaliyetlere katıldığını, 130'u (%43,3) ise katılmadığını belirtmiĢtir. 

Katılımcıların 289'unun (%96,3) arkadaĢ grubunun olduğu, 11'inin (%3,7) ise arkadaĢ grubunun 

olmadığı görülmektedir. KarĢı cinsten özel arkadaĢa sahip olma açısından bakıldığında 

katılımcıların 123'ünün (%41) karĢı cinsten arkadaĢa sahip olduğu, 177'sinin (%59) ise olmadığı 

görülmektedir. 
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Veri Toplama Araçları 

Sosyal Kaygı Ölçeği (SKÖ): Ölçek, Özbay ve Palancı (2001) tarafından  üniversite 

öğrencilerinin yaĢadığı “sosyal kaygı” içerikli sorunları belirlemek amacıyla geliĢtirilmiĢ ve 

öğrencilerin sosyal durumlara uygun becerilerini ve bu durumlarda oluĢabilecek kaygılarını 

ölçebilecek yapıda hazırlanmıĢtır. Yapı geçerliğine yönelik faktör analizi sonucunda 30 maddelik 

üç faktörlü bir test yapısı oluĢmuĢtur. Varimax rotasyon faktör çözümlemesinin sonuçlarıyla elde 

edilen bu üç faktör (1) sosyal kaçınma,  (2) kritize edilme kaygısı ve (3) bireysel değersizlik 

duygusu olarak adlandırılmıĢtır. Üç faktörün açıkladığı toplam varyans % 32.9 „dur.   

Güvenirlik hesaplamaları ile dağılıma iliĢkin uygunluğun elveriĢliliği analiz edilmiĢtir. 

Yapılan varyans analizi sonucunda F=68.58, p<.001 düzeyinde sonuç anlamlı bulunmuĢtur. 

Güvenirlik hesaplamaları için test içi tutarlılık yöntemi ile hesaplanan Cronbach Alfa değeri 

.89‟dur. Test likert tipi 0-4 aralığında beĢli derecelendirmeye sahiptir. Alınan puanların yükselmesi  

SK düzeyinin yükseldiğini göstermektedir (Özbay ve Palancı, 2001).  

SKÖ'nün ortaöğretim öğrencilerine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla, bu çalıĢma 

kapsamında araĢtırmacı tarafından 10. ve 11. sınıfa devam eden 310 öğrenciye uygulanmıĢ, ölçeğin 

güvenirlik puanı, test iç tutarlılık yöntemi ile ortaöğretim örnekleminde hesaplanmıĢtır. Bu grup 

üzerinde gerçekleĢtirilen iĢlem sonucunda Cronbach Alfa değeri .89 bulunmuĢtur. Ölçek ile 

beraberinde veriler, Dokuz Eylül Üniversitesi Ġstatistik Bölümü'nde görev yapmakta olan öğretim 

görevlisi tarafından değerlendirilmiĢ ve ölçeğin lise öğrencileri üzerinde uygulanabileceği, bu 

çalıĢma kapsamında kullanılabileceği belirtilmiĢtir.  

Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri (CBSE):Coopersmith (1967) tarafından geliĢtirilen 

bu ölçek, kiĢinin çeĢitli alanlarda kendisi hakkındaki tutumunu değerlendirmede kullanılan bir 

ölçme aracıdır. PiĢkin (1997), lise öğrencileri ile hem Kuder-Richardson-20 formülünü hem de testi 

yarılama tekniğini kullanarak envanterin uzun ve kısa formu üzerinde güvenirlik çalıĢması 

yapmıĢtır. Envanterin kısa formunun KR-20 sonucunda elde edilen güvenirlik katsayısını .76, iç 

tutarlık güvenirlik katsayısını da . 81 olarak bulmuĢtur. Ölçeğin halen çocuklara ve yetiĢkinlere 

uygulanan iki ayrı formu bulunmaktadır. YetiĢkinler formu 25 maddelik kısa form ve 58 maddelik 

uzun formlardan oluĢmaktadır. Bu tez çalıĢmasında 25 maddelik kısa form kullanılmıĢtır. Her iki 

formda 'Evet' veya 'Hayır' Ģeklinde cevaplanabilen ifadelerden oluĢmaktadır. Bazı maddelerde 

„Evet' bazı maddelerde ise 'Hayır' Ģıkkını iĢaretleyenler 4 puan almaktadır. Ölçekten alınabilecek 

puanlar 0-100 arasında değiĢmektedir dolayısıyla alınabilecek en yüksek puan 100‟dür. Puanların 

yüksekliği benlik saygısı düzeyinin yüksekliği, puanların düĢüklüğü ise benlik saygısı düzeyinin 

düĢüklüğü anlamına gelmektedir. 

Kişisel Bilgi Formu: AraĢtırmaya katılan katılımcılara ait kiĢisel bilgileri elde etmek 

amacıyla araĢtırmacı tarafından uzman görüĢleri doğrultusunda kiĢisel bilgi formu geliĢtirilmiĢtir. 

Bu formda katılımcıların cinsiyeti, algıladıkları beden imajı, okul dıĢında faaliyetlere katılıp 

katılmadıkları, arkadaĢ grubuna sahip olup olmadıkları,  karĢı cinsten özel bir arkadaĢa sahip olup 

olmadıkları ve algıladıkları okul baĢarısı düzeyine yönelik sorular yer almaktadır. 

Verilerin Analizi 

Coopersmith Benlik Saygısı Envanterinden ve Sosyal Kaygı Ölçeğinden elde edilen 

verilerin analizinde SPSS 15. paket programı kullanılmıĢtır. Örneklemin benlik saygısı ve sosyal 

kaygı düzeylerine iliĢkin puanlarını çeĢitli demografik değiĢkenlere göre test etmeden önce 

araĢtırma verilerinin normal dağılım özelliği taĢıyıp taĢımadığı Kolmogorov-Smirnov Testi ile 

tespit edilmiĢtir (Field, 2004). Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda verilerin normal dağılım 

özelliği göstermemesinden dolayı non-parametrik analiz yöntemleri kullanılmıĢtır. Bu kapsamda 

örneklemin benlik saygısı ve sosyal kaygı puanlarının cinsiyet, beden imajı, okul dıĢında 
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faaliyetlere katılma, arkadaĢ grubuna sahip olma ve karĢı cinsten özel bir arkadaĢa sahip olma 

değiĢkenlerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için Mann Whitney-U testi 

kullanılmıĢtır (Büyüköztürk, 2011). 

AraĢtırma grubunu oluĢturan öğrencilerin benlik saygısı ve sosyal kaygı puanlarının 

algılanan okul baĢarısı açısından farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için Kruskal Wallis-H 

testi, Kruskal Wallis-H testi sonrasında elde dilen farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için Mann Whitney-U testi kullanılmıĢtır. Öğrencilerin benlik saygısı ve sosyal kaygı 

düzeyleri arasındaki iliĢkiyi belirlemek için Spearman Brown sıra korelasyon testi kullanılmıĢtır 

(Büyüköztürk, 2011). 

Bulgular 

AraĢtırmada, ilk olarak "Ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeyleri arasında 

anlamlı bir iliĢki var mıdır?" sorusuna cevap aranmıĢtır. Tablo 1‟de görüldüğü üzere, ergenlerin 

benlik saygısı ile sosyal kaygı ölçeği toplam puanları arasında orta düzeyde negatif yönde 

istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır (r=-,521, p<,01). 

Ergenlerin benlik saygısı düzeyi ile genel sosyal kaygı alt boyutları arasındaki iliĢki 

incelendiğinde bütün alt boyutlar ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde negatif bir iliĢki olduğu 

saptanmıĢtır. Bu iliĢki düzeyleri sırasıyla sosyal kaçınma (r=-,463, p>,01), kritize edilme kaygısı 

(r=-,376, p>,01) ve değersizlik duygusu (r=-,576, p>,01) Ģeklindedir. Benlik saygısı ve sosyal 

kaygı alt boyutları arasında orta düzeyde olumsuz yönde anlamlı iliĢki olduğu görülmektedir.  

Ergenlerin genel sosyal kaygı düzeyleri ile sosyal kaygı ölçeği alt boyutu düzeyleri 

arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı iliĢkiler olduğu saptanmıĢtır. Bu iliĢki düzeyleri 

sırasıyla sosyal kaçınma (r=,900, p>,01), kritize edilme kaygısı (r=,884, p>,01) ve değersizlik 

duygusu (r=,885, p>,01) olarak bulunmuĢtur. 
 

Tablo 1: Benlik Saygısı ve Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Gösteren Spearman Brown Korelasyon Testi 

Tablosu 

 Benlik Saygısı Sosyal Kaçınma 
Kritize Edilme 

Kaygısı 

Değersizlik 

Duygusu 

Sosyal Kaçınma -.463**    

Kritize Edilme Kaygısı -.376** .669**   

Değersizlik Duygusu -.576** .675** .679**  

Genel Sosyal Kaygı -.521** .900** .884** .885** 

      **p<0.01 

 

Ergenlerin cinsiyetine göre benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeyleri incelendiğinde Tablo 

2'deki sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Buna göre, ergenlerin cinsiyete göre benlik saygısı düzeyleri ve genel 

sosyal kaygı ile alt boyutları düzeyleri farklılık göstermemektedir. 
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Tablo 2: Cinsiyete Göre Ergenlerin Benlik Saygısı ve Sosyal Kaygı Düzeyinin Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet n Sıra 

ortalaması 

Sıra 

toplamı 
U Z P 

Benlik Saygısı 

 

Kız 152 154,97 23555,50 10568,500 -0,907 .364 
Erkek 148 145,91 21594,50 

Genel Sosyal 

Kaygı 

Kız 152 146,52 22270,50 10642,500 -0,806 .420 
Erkek 148 154,59 22879,50 

Sosyal Kaçınma Kız 152 153,59 23345,00 10779,000 -0,625 .532 
Erkek 148 147,33 21805,00 

Kritize Edilme 

Kaygısı 

Kız 152 144,11 21905,00 10277,000 -1,294 .196 
Erkek 148 157,06 23245,00 

Değersizlik 

Duygusu 

Kız 152 141,03 21436,50 9808,500 -1,919 .055 
Erkek 148 160,23 23713,50 

 

Ergenlerin sahip oldukları beden imajına göre benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeyleri 

incelendiğinde Tablo 3'e göre hem benlik saygısı düzeylerinin hem de genel sosyal kaygı ve alt 

boyutu düzeylerinin farklılaĢtığı görüĢmektedir. 

Olumlu beden imajına sahip olan ergenlerin benlik saygısı düzeylerinin, olumsuz beden 

imajına sahip olan ergenlerden yüksek olduğu görülmektedir. Diğer taraftan olumlu beden imajına 

sahip olan ergenlerin genel sosyal kaygı, sosyal kaçınma, kritize edilme kaygısı ve değersizlik 

duygusu düzeylerinin olumsuz beden imajına sahip olan ergenlerden düĢük olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3: Sahip Olunan Beden Ġmajına Göre Ergenlerin Benlik Saygısı ve Sosyal Kaygı Düzeyinin Mann Whitney-U 

Testi Sonuçları 

Boyutlar Beden İmajı n Sıra ort. Sıra toplamı U Z P 

Benlik Saygısı 

 

Olumlu 222 167,82 37256,00 4813,000 -5,851 .000* 
Olumsuz 78 101,21 7894,00 

Genel Sosyal 

Kaygı 

Olumlu 222 136,28 30254,50 5501,500 -4,790 .000* 
Olumsuz 78 190,97 14895,50 

Sosyal 

Kaçınma 

Olumlu 222 141,15 31335,00 6582,000 -3,153 .002* 
Olumsuz 78 177,12 13815,00 

Kritize Edilme 

Kay. 

Olumlu 222 138,21 30683,50 5930,500 -4,142 .000* 
Olumsuz 78 185,47 14466,50 

Değersizlik 

Duygusu 

Olumlu 222 132,54 29424,50 4671,500 -6,058 .000* 
Olumsuz 78 201,61 15725,50 

        *p<0.05 

 

Algılanan okul baĢarısına göre ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeyleri 

incelenmiĢtir. Tablo 4'e göre ergenlerin benlik saygısı düzeyleri algılanan okul baĢarısına göre 

farklılaĢırken, genel sosyal kaygı düzeylerinin ve alt boyutlarının farklılaĢmadığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 
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Tablo 4: Algılanan Okul Başarısına Göre Ergenlerin Benlik Saygısı ve Sosyal Kaygı Düzeyinin Kruskal Wallis-H Testi 

Sonuçları 

Boyutlar Okul 

Başarısı 
n Sıra 

Ortalaması 
Sd X² P Fark 

Benlik Saygısı 
DüĢük 39 104,67 

2 26,472 .000* 
DüĢük<Orta 

DüĢük<Yüksek 

Orta<Yüksek 

Orta 221 148,86 

 
Yüksek 40 204,25 

Genel Sosyal Kaygı 
DüĢük 39 164,15 

2 2,041 .360  Orta 221 150,66 

Yüksek 40 136,29 

Sosyal Kaçınma 
DüĢük 39 162,90 

2 1,074 .585  Orta 221 149,55 

Yüksek 40 143,66 

Kritize Edilme Kaygısı 
DüĢük 39 150,58 

2 2,764 .251  Orta 221 154,28 

Yüksek 40 129,53 

Değersizlik Duygusu 
DüĢük 39 176,86 

2 4,685 .096  Orta 221 148,23 

Yüksek 40 137,36 

       *p<0.05 

 

Okul baĢarısını yüksek algılayan ergenlerin benlik saygısı düzeylerinin okul baĢarısını orta 

ve düĢük olarak algılayan ergenlerden yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca okul baĢarısını orta 

düzeyde algılayan ergenlerin benlik saygısı düzeylerinin okul baĢarısını düĢük olarak algılayan 

ergenlerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Yani algılanan okul baĢarısı arttıkça ergenlerin 

benlik saygısı düzeyi artmaktadır.  

Okul dıĢı kültür sanat faaliyetlere katılma durumuna göre ergenlerin benlik saygısı ve 

sosyal kaygı düzeyleri incelenmiĢtir. Tablo 5'te görüldüğü gibi faaliyetlere katılma durumuna göre 

ergenlerin benlik saygısı düzeyleri farklılaĢmazken, genel sosyal kaygı, sosyal kaçınma ve kritize 

edilme kaygısı düzeyleri farklılaĢmaktadır. 

 

Tablo 5: Okul Dışı Faaliyetlere Katılıp Katılmamaya Göre Ergenlerin Benlik Saygısı ve Sosyal Kaygı Düzeyinin Mann 

Whitney-U Testi Sonuçları 

Boyutlar 
Faaliyetlere 

Katılma 
n Sıra ort. 

Sıra 

toplamı 
U Z P 

Benlik Saygısı 

 

Katılıyor 170 157,71 26811,00 9824,000 -1,651 .099 
Katılmıyor 130 141,07 18339,00 

Genel Sosyal 

Kaygı 

Katılıyor 170 139,44 23704,50 9169,500 -2,526 .012* 
Katılmıyor 130 164,97 21445,50 

Sosyal 

Kaçınma 

Katılıyor 170 137,00 23289,50 8754,500 -3,086 .002* 
Katılmıyor 130 168,16 21860,50 

Kritize Edilme 

Kaygısı 

Katılıyor 170 141,76 24098,50 9563,500 -1,998 .046* 
Katılmıyor 130 161,93 21051,50 

Değersizlik 

Duygusu 

Katılıyor 170 144,81 24618,50 10083,500 -1,300 .194 
Katılmıyor 130 157,93 20531,50 

          *p<0.05 

 

Okul dıĢı kültür sanat faaliyetlerine katılan ergenlerin genel sosyal kaygı, sosyal kaçınma 

ve kritize edilme kaygısı düzeyleri faaliyetlere katılmayan ergenlerden daha düĢük bulunmuĢtur. 
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ArkadaĢ grubuna sahip olma durumuna göre ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı 

düzeyleri incelenmiĢtir. Tablo 6'da elde edilen sonuçlara göre arkadaĢ grubuna sahip olmaya göre 

benlik saygısı düzeyleri ile sosyal kaçınma ve değersizlik duygusu düzeyleri farklılaĢmaktadır. 
 

Tablo 6: Arkadaş Grubuna Sahip Olup Olmamaya Göre Ergenlerin Benlik Saygısı ve Sosyal Kaygı Düzeyinin Mann 

Whitney-U Testi Sonuçları 

Boyutlar 
Arkadaş 

Grubu 
n Sıra ort. Sıra top. U Z P 

Benlik Saygısı 

 

Var 289 154,25 44578,00 506,000 -3,848 .000* 
Yok 11 52,00 572,00 

Genel Sosyal 

Kaygı 

Var 289 148,69 42972,00 1067,000 -1,851 .064 
Yok 11 198,00 2178,00 

Sosyal Kaçınma Var 289 148,46 42904,00 999,000 -2,093 .036* 
Yok 11 204,18 2246,00 

Kritize Edilme 

Kaygısı 

Var 289 149,85 43307,50 1402,500 -0,663 .507 
Yok 11 167,50 1842,50 

Değersizlik 

Duygusu 

Var 289 148,34 42869,50 964,500 -2,217 .027* 
Yok 11 207,32 2280,50 

 P<0.05 

ArkadaĢ grubuna sahip olan ergenlerin benlik saygısı arkadaĢ grubu olmayan ergenlerden 

yüksektir. ArkadaĢ grubuna sahip olan ergenlerin sosyal kaçınma ve değersizlik düzeyleri arkadaĢ 

grubu olmayan ergenlerden düĢüktür. 

Tablo 7'de görüldüğü gibi ergenlerin karĢı cinsten özel bir arkadaĢa sahip olup 

olmamalarına göre benlik saygısı düzeyleri ile genel sosyal kaygı ve alt boyut düzeyleri 

farklılaĢmamaktadır. 

 

Tablo 7: Karşı Cinsten Özel Bir Arkadaşa Sahip Olup Olmamaya Göre Ergenlerin Benlik Saygısı ve Sosyal Kaygı 

Düzeyinin Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

 

Boyutlar 

 

 

Özel 

Arkadaş 
n Sıra  

ortalaması 
Sıra toplamı U Z P 

Benlik Saygısı 

 

Var 123 145,14 17852,00 10226,000 -0,895 .371 
Yok 177 154,23 27298,00 

Genel Sosyal 

Kaygı 

Var 123 149,80 18426,00 10800,000 -0,116 .908 
Yok 177 150,98 26724,00 

Sosyal Kaçınma Var 123 149,61 18402,00 10776,000 -0,148 .882 
Yok 177 151,12 26748,00 

Kritize Edilme 

Kaygısı 

Var 123 154,74 19033,00 10364,000 -0,706 .480 
Yok 177 147,55 26117,00 

Değersizlik 

Duygusu 

Var 123 145,17 17856,50 10230,500 -0,888 .375 
Yok 177 154,20 27293,50 

 

Tartışma  

Bu araĢtırmada ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeyi iliĢkisi ve bu değiĢkenlerin 

cinsiyete, beden imajına, algılanan okul baĢarısına, okul dıĢında faaliyetlere katılmaya, arkadaĢ 

grubuna sahip olmaya ve karĢı cinsten özel bir arkadaĢa sahip olmaya göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını incelenmiĢtir. 



188                                                                           Yasemin ERİŞ –  F. Ebru İKİZ

 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 8/6 Spring 2013 

Bu araĢtırmada ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeylerinin negatif yönde iliĢkili 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Buna göre benlik saygısı yüksek ergenlerin sosyal kaygı düzeylerinin 

düĢük olduğu sonucuna ulaĢılabilir. Elde edilen sonuç yapılan bazı araĢtırma sonuçları ile 

(Arıcıoğulları, 2001; Çerkes, 2011; Demir, 1997; Erözkan, 2011; Ġzgiç ve ark. 2004; Özdemir, 

2004) paralellik göstermektedir. Ergenlikte benlik saygısının önemli olduğu, kendine değer veren 

ve kendini olumlu değerlendiren ergenlerin sosyal ortamlardan kaçınma eğiliminin azaldığı, 

kendini değersiz hissetmediği ve baĢkaları tarafından kritize edilme ya da olumsuz eleĢtirilme 

kaygısı taĢımadığı anlaĢılmaktadır.   

Cinsiyetin ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeyleri üzerinde etkili olmadığı 

saptanmıĢtır. Yurtiçinde Çevik BüyükĢahin ve Atıcı (2007), Çankaya (2007), Dilek (2007), 

MaĢrabacı (1994), Yenidünya (2005), Balat ve Akman (2004) ve yurtdıĢında da Jackson ve 

arkadaĢlarının (2010) lise öğrencileri üzerinde yaptıkları çalıĢmalarda benlik saygısı puanlarının 

cinsiyete göre farklılaĢmadığı ortaya konmaktadır. Diğer taraftan 11-19 yaĢ grubu öğrencileriyle 

yapılan bir çalıĢmada erkeklerin benlik saygısı düzeyinin kız öğrencilerden anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu ortaya konmuĢtur (Govender ve Moodley,  2004). 

Sosyal kaygı ve cinsiyeti ele alan çalıĢmaların bir kısmında sosyal kaygı düzeyinin 

cinsiyete göre değiĢmediği görülmektedir (Baltacı, 2010; Eren GümüĢ, 1997; Erkan, 2002; 

Mahtelia ve Vankar, 2004;  Teachmann ve Allen, 2007; Ümmet, 2007).  Ancak sosyal kaygının 

hangi cinsiyette daha fazla görüldüğüne iliĢkin araĢtırma bulgularının tutarlı olmadığı 

görülmektedir. Bazı çalıĢmalar kızların sosyal kaygı düzeyinin erkeklerden yüksek olduğunu 

(Aydın ve Tekinsav-Sütçü, 2007; Erözkan, 2004; Jose ve ark., 2012; La Greca ve Harrison, 2005); 

bazı çalıĢmalar ise erkeklerin sosyal kaygı düzeyinin kızlardan yüksek olduğunu ortaya 

koymaktadır (Dilbaz ve Güz, 2002; Kalkan, 2008; Mazalin ve Moore, 2004; Palancı, 2004). Bu 

çalıĢmada cinsiyete göre ergenlerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeyi arasında fark 

bulunmamasının, günümüzde değiĢen aile yapısıyla birlikte kız ve erkeğin eĢit eğitim fırsatlarına 

sahip olmasından, kızların da aile ve okul yaĢamında erkekler kadar etkin biçimde yer almasından 

ve cinsiyetler arasından rekabetin artmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

Bu araĢtırmada olumlu beden imajına sahip ergenlerin benlik saygısı düzeyinin olumsuz 

beden imajına sahip olan ergenlerden yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu durum fiziksel 

görünümünden memnun olan ergenlerin benlik saygısının daha yüksek olduğu anlamına 

gelmektedir. Benlik saygısı ve beden imajını inceleyen çalıĢmaların büyük bir çoğunluğunda 

fiziksel görünümünü beğendiğini ifade eden ergenlerin benlik saygısının, fiziksel görünümünü 

beğenmediğini ifade edenlerden yüksek olduğu görülmektedir (MaĢrabacı, 1994; Oktan ve ġahin, 

2010; Suner, 2000; Tatoğlu, 2006).  

AraĢtırmada olumlu beden imajına sahip ergenlerin genel sosyal kaygı, sosyal kaygı alt 

boyutlarından sosyal kaçınma, kritize edilme kaygısı ve değersizlik duygusu düzeyinin, olumsuz 

beden imajına sahip olan ergenlerden daha düĢük olduğu görülmektedir. Eren GümüĢ (2000) ve 

Cash, Theriault ve Annis (2004) üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalıĢmalarda beden imgesi ile 

sosyal kaygı arasında negatif yönde anlamlı iliĢki olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır.  

Ergenliğin; fiziksel değiĢimlerin ön plana çıktığı, beden imajının önem kazandığı bir 

dönem olduğuna inanılmaktadır. Ergenin görünüĢüne iliĢkin algılarının benlik saygısının önemli bir 

belirleyicisi olduğu düĢünülmektedir. Diğer taraftan ergenlik döneminde meydana gelen fiziksel, 

biliĢsel ve sosyal değiĢimlerin ergende kaygının ortaya çıkmasına neden olabileceği özellikle beden 

imajı, sosyal iliĢkiler ve performansa yönelik olumsuz yüklemelerle kaygı yaĢantılarını daha da 

tetikleyebileceği düĢünülmektedir. 
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Bu çalıĢmada, benlik saygısı ve algılanan okul baĢarısı incelendiğinde, okul baĢarısını 

yüksek algılayan ergenlerin benlik saygısı düzeyinin, okul baĢarısını orta düzeyde ve düĢük 

düzeyde algılayan ergenlerden yüksek olduğu görülmüĢtür. Ayrıca okul baĢarısını orta düzeyde 

algılayan ergenlerin benlik saygısı düzeyinin okul baĢarısını düĢük düzeyde algılayan ergenlerden 

yüksek olduğu görülmüĢtür. Buna göre okul baĢarı algısı yükseldikçe benlik saygısı da 

yükselmektedir. 

Benlik saygısı ve algılanan okul baĢarısını inceleyen çalıĢmaların büyük bir kısmında 

akademik baĢarı arttıkça benlik saygısının da arttığı görülmektedir (Çankaya, 2007; Dilmaç ve 

EkĢi, 2008; Yenidünya, 2005). Diğer taraftan Bal'ın (2006) ilköğretim öğrencileri ile yaptığı 

çalıĢmada baĢarıyı algılamaya göre benlik saygısının farklılık göstermediği sonucu ortaya 

çıkmıĢtır. Suner (2000) çalıĢmasında akademik baĢarı ile benlik saygısı arasında negatif bir iliĢki 

olduğu sonucuna ulaĢmıĢ, ergenlerin kendilerini değerli bulmaya iliĢkin öz-değerlendirmelerini, 

kendilerini akademik olarak değerlendirmelerinden uzak tutuyor olabileceğini belirtmiĢ, akademik 

açıdan her baĢarılı ergen için benlik saygısının da yüksek olduğundan söz edilemeyeceğini ifade 

etmiĢtir.  

Bu araĢtırmada algılanan okul baĢarısının ergenlerin sosyal kaygı düzeyleri üzerinde etkili 

olmadığı saptanmıĢtır. GümüĢ'ün (1997) çalıĢmasında algılanan okul baĢarısına göre sosyal 

kaygının farklılaĢmadığı, SübaĢı'nın (2007) çalıĢmasında da akademik baĢarı algısının sosyal 

kaygıyı yordamadığı ortaya çıkmıĢtır. Ancak Türe (2009) ise yaptığı çalıĢmada düĢük baĢarı 

algısına sahip öğrencilerin sosyal fobik kaçınma puanı yüksek iken sosyal fobik korku puanında 

fark olmadığını saptamıĢtır. Akademik açıdan kendini baĢarılı olarak algılamayan ergenlerin sosyal 

ortamlardan kaçınma eğiliminin yüksek olduğu anlaĢılırken, bu bulgu, mevcut çalıĢmanın 

sonuçlarıyla desteklenmemektedir. 

Bu araĢtırmada okul dıĢında faaliyetlere katılma durumunun ergenlerin benlik saygısı 

düzeyi üzerinde etkili olmadığı saptanmıĢtır. Suner' in (2000) lise öğrencileri ve Zhang'ın (2001) 

üniversite öğrencileri ile yaptığı çalıĢmada ders dıĢı etkinliklere katılan öğrencilerin benlik saygısı 

düzeyinin katılmayan öğrencilerden anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada, 

okul dıĢı faaliyetlere katıldığını belirten ergenlerin genel sosyal kaygı, sosyal kaygı alt 

boyutlarından sosyal kaçınma ve kritize edilme kaygısı düzeyinin faaliyetlere katılmadığını ifade 

eden ergenlerden daha düĢük olduğu görülmektedir. Buna göre, okul dıĢı faaliyetlere aktif katılan 

ergenlerin sosyal kaçınma ve kritize edilme kaygısı yaĢamadıkları söylenebilir. Yapılan bazı 

çalıĢmalarda okul dıĢında etkinliklere katılan öğrencilerin sosyal korku ve kaçınma düzeyinin 

katılmayan öğrencilerden anlamlı derecede düĢük olduğunu sonucuna ulaĢılmıĢtır (Özdemir, 2004; 

Türe, 2009). 

Sonuç olarak, internet ve sosyal ağların ergenlerin ve herkesin yaĢamındaki yeri ve hatta 

her türlü faaliyetin, programın online izlenebildiği, kitapların okunabildiği, etkinliklere online 

katılım olabildiği göz önüne alındığında, geçtiğimiz on yıllık süreçte okul dıĢı sportif yada sanatsal 

bir faaliyete aktif katılmıĢ olmanın yarattığı kendini değerli bulma durumunun artık gözlenmediği 

söylenebilir. Öte yandan bu durumun getirdiği bireyselleĢmenin yansıması olarak ergenlerin sanal 

olmayan gerçek sosyal iliĢkilerde ve faaliyetlerde bulunmaktan kaçınma eğiliminin arttığı ve diğeri 

tarafından kritize edilme yada olumsuz eleĢtirilme kaygısının arttığı söylenebilir. Teknolojinin yanı 

sıra ülkemizde hızla değiĢen sosyal, psikolojik ve ekonomik koĢullar göz önüne alındığında 

ergenlerin sosyal geliĢim özellikleri ve sosyalleĢme açısından ihtiyaçları olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

AraĢtırmada arkadaĢ grubuna sahip olan ergenlerin benlik saygısının arkadaĢ grubuna sahip 

olmayan ergenlerden daha yüksek olduğu görülmekte, bu sonucun yukarıda değinilen sonuçla ve 

nedenleriyle bağlantılı olduğu düĢünülmektedir. Bunun yanı sıra, Kahriman'ın (2002) yaptığı 
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çalıĢma sonuçları bu bulguyu destekler niteliktedir. Diğer taraftan bazı çalıĢmalarda ise arkadaĢ 

grubuna sahip olan ve olmayan öğrencilerin benlik saygısı arasında farklılık olmadığı sonucuna 

ulaĢmıĢtır (Çevik BüyükĢahin ve Atıcı, 2009; MaĢrabacı, 1994; Suner, 2000). Ergenlik döneminde 

akran grubuna sahip olmanın ergenin kimlik geliĢimi açısından önemli olduğu bilinen bir gerçektir. 

ArkadaĢ çevresi tarafından kabul görmenin ve arkadaĢlardan alınan sosyal desteğin; ergenlerin 

kendilerini bir arkadaĢ grubuna dahil olarak hissetmelerinin benlik saygısını olumlu etkilediği 

düĢünülmektedir. Sonraki çalıĢmalarda bu algılamanın sanal ortamda yada gerçek ortamda 

olmasının sorgulanmasının ilginç sonuçlara bizi götürebileceği için incelenmesi önerilmektedir.  

ArkadaĢ grubuna sahip olan ergenlerin sosyal kaygı alt boyutlarından sosyal kaçınma ve 

değersizlik duygusu düzeylerinin arkadaĢ grubuna sahip olmayan ergenlerden daha düĢük olduğu 

saptanmıĢtır. Yukarıda değinildiği gibi, arkadaĢ grubuna ait olma algısı ergenlerin sosyal ortamdan 

kaçınma ve değersizlik duygusunu azaltmaktadır. Paralel olarak Türe (2009) çalıĢmasında ikiden 

fazla arkadaĢı olan öğrencilerin sosyal kaygı ve sosyal kaçınma puanlarının tek arkadaĢı olan ya da 

hiç arkadaĢı olmayan öğrencilerden düĢük olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.  

Bu araĢtırmada karĢı cinsten özel arkadaĢa sahip olup olmamanın ergenlerin sosyal kaygı 

ve benlik saygısı düzeyi üzerinde etkili olmadığı saptanmıĢtır. Lise öğrencileri üzerinde yapılan 

bazı çalıĢmalarda karĢı cinsten arkadaĢı olan ve olmayan ergenlerin benlik saygısının, bu çalıĢma 

bulgularıyla paralel olarak,  farklılaĢmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (Çevik BüyükĢahin ve Atıcı, 

2009; Suner, 2000). Diğer taraftan Kahriman (2002) çalıĢmasında karĢı cinsle arkadaĢlık kurmada 

güçlük çeken ergenlerin benlik saygısı düzeyinin düĢük olduğunu ortaya koymuĢtur. MaĢrabacı 

(1994) üniversite öğrencileri ile yaptığı çalıĢmasında karĢı cinsten özel bir arkadaĢı olanların benlik 

saygısının daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Sonuç olarak günümüzde hızla değiĢen yaĢam koĢullarının, geriye dönük olarak geçen on 

yıllık süreçten farklı bir ergen profiline yol açtığı, ergenlerin kendilerini değerli bulma kriterlerinin 

değiĢiyor olduğu ve sosyal açıdan ihtiyaçlarının olduğu anlaĢılmıĢtır. Ayrıca, ne olursa olsun 

ergenlerin arkadaĢa, sosyalleĢmeye ve kendini baĢarılı algılamaya yönelik temel ihtiyaçlarının 

değiĢmediği, kendilerini hem kiĢisel olarak hem de sosyal açıdan değerli bulmalarına etki ettiği 

anlaĢılmaktadır. Bu doğrultuda ergenlerin sosyal açıdan geliĢimlerini destekleyecek çalıĢmalara yer 

verilmesi önerilmektedir. Teknolojinin ergenlerin psikolojik ve sosyal geliĢimi üzerinde etkilerinin 

araĢtırılmasının onları anlamaya, daha doğru ve güncel yaklaĢımlar geliĢtirmeye ve ihtiyaçlarını 

gidermeye yönelik çalıĢmaların planlanmasına katkı sağlayacağına inanılmakta ve önerilmektedir. 

Bu çalıĢma sadece ergenlerden bilgi toplama yolu ile yürütüldüğü için sonuçlar, ölçeklerden alınan 

bilgiler ile sınırlıdır ancak nitel görüĢmelerin, uzun soluklu incelemelerin yapılmasının, hatta bu 

çalıĢmalara aile ve öğretmenlerin katılmasının ergenleri benlik saygısı ve sosyal kaygı açısından 

çok yönlü değerlendirebilecek sonuçlara götürebileceğine inanılmakta ve önerilmektedir.  
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