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Araştırmanın temel amacı ergenlerde ebeveyn ve akrana bağlanma
ile öznel iyi oluş arasında kişilerarası yeterliğin aracı rolünü
incelemektir. Ayrıca modelde yer alan gizil değişkenler arasındaki
ilişkilerin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir.
Araştırmanın çalışma grubunu Orta Karadeniz'deki bir il
merkezinde yer alan beş farklı liseye devam eden 14-18 yaşları
arasında ( X = 15,85, S = 2,1) 229 erkek ve 233 kız olmak üzere
toplam 462 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında AnneBaba ve Akrana Bağlanması Envanteri, Ergen Öznel İyi Oluş
Ölçeği, araştırmacı tarafından uyarlanan Kişilerarası Yeterlik
Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre aracılığı test
edilen değişken olan kişilerarası yeterliğin beş boyutundan kendini
açma ve duygusal destek sağlama dışındaki ilişki başlatma,
gücünü ortaya koyma ve çatışma çözme boyutlarının ebeveyne ve
akrana bağlanma ile öznel iyi oluş arasında kısmi aracılık ettiği
bulunmuştur. Ayrıca gizil değişkenler arasındaki ilişkilere
bakıldığında ebeveyn ve akrana bağlanma ile kişilerarası yeterlik
arasındaki ilişkinin cinsiyete göre farklılaşmadığı, ebeveyn ve
akrana bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkinin cinsiyete
göre farklılaşmadığı görülmüştür. Gizil değişkenler arasındaki
ilişkinin cinsiyet açısından sadece kişilerarası yeterlik ve öznel iyi
oluş arasında farklılaştığı görülmüştür. Erkekler için kişilerarası
yeterlikten öznel iyi oluşa giden yol anlamlı iken kızlarda bu
ilişkinin anlamlı olmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırma bulguları
ilgili alan yazın bağlamında tartışılmış ve araştırmacılar ile
psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışanlara yönelik
öneriler sunulmuştur.
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Giriş
Psikoloji bilimi ortaya çıktıktan sonra uzun yıllar psikolojinin temel odağını davranış
problemleri ve olumsuz ruh sağlığının oluşturduğunu ifade eden Seligman (2007) psikoloji biliminin
yeni yüzünün, bireylerin var olan ruh sağlığının daha iyi düzeye çıkartacak faktörlere odaklanması
gerektiğini belirtmektedir. Başka bir deyişle, bireylerin potansiyel güçlerine odaklanıp iyi oluşlarını
Bu makale yazarın "Ergenlikte Ebeveyn ve Akrana Bağlanma ile Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Kişilerarası Yeterliğin
Aracılığı" adlı doktora tezinden üretilmiş ve XIII. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresinde bildiri olarak
sunulmuştur.
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arttıracak yönleri geliştirilmelidir. İyi oluş, bilimsel çalışma konusu olarak yeni olmasına rağmen eski
çağlardan beri filozofların üzerinde düşündüğü bir konudur. Aristotle, Epicurean, Çiçero, Stoacı
filozoflar mutluluk üzerinde düşünmüşler, mutluluğun ne olduğunu araştırmışlar ve mutluluğa giden
yolu tanımlamışlardır (Myers ve Diener, 1995). Ancak mutluluğun tanımının ne olduğu konusunda
filozoflar farklı görüşler ileri sürmüşlerdir (Diener, Oishi ve Lucas, 2003). Mutluluk ve iyi oluş tanımları
üç kategori altında incelenebilir. Birincisi mutluluğun kutsallık ve erdem gibi dışsal ölçütler tarafından
tanımlanmasıdır. Buna göre mutluluk, bir öznel durum değil bazı arzulanabilir niteliklere sahip
olmaktır. Bu durum, modern dünyanın mutluluk anlayışından farklı olarak bireyin kendi öznel
yargısından ziyade dış gözlemcinin belli bir değer çerçevesinden yargısını ifade eder. İkincisi, bireylerin
yaşamlarını tanımlamada kullandıkları olumlu terimlerin ne olduğu ile ilgilidir. Bu tanımlama yaşam
doyumu olarak isimlendirilen ve iyi bir yaşamı belirleyen standartların ne olduğudur. Üçüncüsü ise
hoş olan duygusal yaşantıları işaret eder. Bireyin hoş olan ve hoş olmayan duyguları ne kadar yaşadığı
ile ilgilidir (Diener, 1984). Ryan ve Deci (2001), iyi oluşu, iki genel yaklaşımdan yola çıkarak
açıklamışlardır. Bu yaklaşımlardan ilki olan hazcı (hedonic) yaklaşım, iyi oluşu acıdan kaçınma ve haz
alma olarak görmektedir. İkinci yaklaşım olan ödemik (eudaimonic) yaklaşımda ise, iyi oluş, bireyin
tam olarak psikolojik işlevselliği veya kendini gerçekleştirmesini ifade eder. Öznel iyi oluş hazcı
geleneğe karşılık gelirken, psikolojik iyi oluş ise ödemik geleneğe karşılık gelmektedir (Keyes, Shmotkin
ve Ryff, 2002; Lent, 2004). Hazcı yaklaşıma dayalı öznel iyi oluşun temel unsurları yaşam doyumu,
negatif ve pozitif duygular iken, ödemik yaklaşıma karşılık gelen psikolojik iyi oluşun temel unsurları;
anlam, amaç, gelişme, kendini gerçekleştirmedir (Lent, 2004). Hazcı yaklaşıma dayalı olan öznel iyi oluş
pratikte genel olarak insanların mutluluktan ne anladığıdır (Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000).
Myers ve Diener'e (1995) göre öznel iyi oluş, olumlu duygunun sıklığı, olumsuz duygunun azlığı ve
genel bir memnuniyet duygusudur.
Öznel iyi oluşun pek çok psiko-sosyal değişkenle ilişkili olduğu görülmektedir. Öz farkındalık
(Wei, Liao, Ku ve Shaffer, 2011), kendini açma (Şahin, 2011), stresle başa çıkma (Terzi ve Cihangir
Çankaya, 2009), yaşam amaçları ve temel psikolojik ihtiyaçlar (İlhan, 2009), bağlanma (Armsden ve
Greenberg, 1987; Ma ve Huebner, 2008) öznel iyi oluşla ilişkili değişkenlerden bazılarıdır. Bireylerin
kişilikleri ve birtakım içsel ve dışsal faktörlerinin yanı sıra demografik özelliklerinin de öznel iyi oluşu
etkilediği görülmektedir. Demografik faktörlerden biri olan cinsiyet ile öznel iyi oluş arasındaki ilişki
incelendiğinde bazı çalışmalarda kadınların (Gündoğdu ve Yavuzer, 2012; Tuzgöl Dost, 2007; Wood,
Rhodes ve Whelan, 1989) bazı çalışmalarda ise erkeklerin (Haring, Stock ve Okun, 1984; Saföz Güven,
2008) öznel iyi oluşlarının yüksek olduğu, bazı çalışmalarda ise cinsiyet açısından bir fark olmadığı
(Civitci, Civitci ve Fiyakalı, 2009; Özdemir, 2012) ortaya çıkmıştır.
Öznel iyi oluşun önemli yordayıcılarından biri olan bağlanmanın ilk olarak Bowlby tarafından
kavramsallaştırıldığı görülmektedir (Armsden ve Greenberg, 1987; Bretherton, 1992; Hazan ve Shaver,
1994). Bağlanmayı duygusal bir bağ olarak gören Ainsworth (1989), duygusal bağı bireyin içsel
organizasyonun bir temsili olarak ifade etmiştir. Ona göre duygusal bağ ya da bağlanma, önemli bir
kişiye uzun süreli kalıcı bir bağ olarak tanımlanabilir. Bowlby’e (1973, 2012b) göre çocuklar, ebeveynleri
ile etkileşimleri sırasında onlara ilişkin zihinsel temsiller geliştirirler. Bu zihinsel temsiller ya da içsel
çalışan modeller, sosyal davranışlar ve beklentilerde çocuğa yaşam boyu rehberlik eder. Güvenli
bağlanmada içsel çalışan modeller, temel güven duygusu ile karakterize olup özellikle stres
zamanlarında başkalarının ulaşılabilir ve gereksinmelere yanıt verebilir olarak algılanırken, güvensiz
bağlanma durumunda ise bunun tersine bakıcının tepkisiz ve tutarsız olduğu, bağlanma figürüne
ulaşılamaz olduğu ve kendisinin değersiz olduğu biçiminde algılanır (Anders ve Tucker, 2000).
Bebeklikteki bağlanma gelişimin başladığı yolu izlemeye devam etme ve sosyal ilişki kurma, duygu
düzenleme ve uyarım azaltma gibi pek çok gelişim işlevi ile ilişkilidir. Bağlanma yaşantıları kalıcıdır,
hatta bu karmaşık gelişim kişiliğin biçimlenmesinde hayati rol oynar (Sroufe, 2005). Bağlanma
kuramına göre ilk anne-çocuk ilişkisi, arkadaş ilişkileri gibi aile dışındaki kişilerarası ilişki bağlarının
şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir (Shomaker ve Furman, 2009). Bağlanma kuramının temel
önermesi, ilk anne-çocuk ilişkisinde oluşan bağın yaşam boyu çocuğun kişilerarası ilişkilerine
yansıyacağıdır (Schneider, Atkinson ve Tardif, 2001).
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Ebeveynle ilk güvenli bağlanma ilişkisinin, yüksek düzeyde kişilerarası yeterlikle (Paulk, 2008),
olumlu arkadaş ilişkisiyle (Doğan, Karaman, Çoban ve Çok, 2012; Engels, Dekovic ve Meeus, 2002),
atılganlık, sosyal beceri, sosyal yeterlikle (Moretti ve Peled, 2004; Onur, 2006; Ross ve Fuertes, 2010),
olumlu iletişim becerileriyle (Guerrero ve Jones, 2005), çatışma yönetimiyle (Ben Ari ve Hirshberg,
2009), sosyal etkileşim ve popülerlikle (Little, 2003), kendini açmayla (Çetinkaya ve Akbaba, 2011;
Mikulincer ve Nachshon, 1991) olumlu yönde ilişkili bulunmuştur. Kuramsal açıdan bakıldığında,
güvenli bağlananlar kendini ve başkalarını değerli görmekte, kendine ve başkalarına güvenmekte,
stresli zamanlarda bağlanma figürlerine kolaylıkla ulaşabileceği inancı taşımakta ve daha etkili sosyal
destek ağları oluşturabilmektedir. Güvensiz bağlanmanın, sosyal etkileşimlerde başarısız olma ve daha
zayıf destek ağlarına sahip olmakla (Anders ve Tucker, 2000), yalnızlık ve depresyonla (DiTommaso,
Brannen McNulty, Ross ve Burgess, 2003; İlhan, 2012; Wei, Russell ve Zakalik, 2005), suça eğilimli
davranışlarla (Allen vd., 2002) ilişkili olduğu görülmektedir.
Ebeveynler, bir şekilde inanç ve değerlerini çocuğa yansıtır ve bu durum çocuğun başkaları ile
olan ilişkilerde öz farkındalığını ve kendine olan güvenini etkiler. Çocukluktaki erken bağlanma
yaşantıları ergenlikte bireyin davranışlarını ve gelişimini etkilemeye devam etmektedir (Akhtar, 2012).
Buhrmester (1990) arkadaşları ile daha yakın ilişkiler kuran ergenlerin kuramayanlara göre, kişilerarası
yeterliklerinin daha yüksek olduğunu kişilerarası yeterliği yüksek olanların daha az düşmanlık
duygusuna, daha az kaygıya ve daha yüksek öz saygıya sahip oldukları ifade etmektedir. Diener ve
Seligman (2004), sosyal ilişkilerin kalitesinin kişinin öznel iyi oluşunda kritik öneminin olduğunu,
olumlu ve destekleyici ilişkilerle, sosyal aidiyetin öznel iyi oluşun sürdürülmesinde etkili olduğunu
belirtmektedirler. Buna göre, belki de yakın ilişkiler kurma yeteneği, kişinin öznel iyi oluşunu temel
olarak etkilemektedir. Benzer bir şekilde Myers (1999), başkaları ile yakın ilişkiler kurmanın hayati
öneminin olduğunu ve destekleyici yakın ilişkilerin fiziksel ve duygusal iyi oluşa katkıda bulunduğunu
ifade etmektedir. Nitelikli ilişkilerin bireyin mutluluğunda önemli rol oynadığı görülmektedir. Doyum
sağlayıcı ilişkiler kurabilmek için bireylerin nerede, nasıl davranacağını bilmesi etkili, uygun ve içinde
bulunduğu bağlamı dikkate alan kişilerarası becerilere sahip olması önem kazanmaktadır. Birçok
araştırmada, sosyal yetkinlik ile öznel iyi oluş (Eken, 2010), arkadaşlık niteliği, sosyal beceri ve mutluluk
(Demir, Jaafar, Bilyk ve Ariff, 2012) sosyal beceri ve psikolojik öznel iyi oluş (Segrin ve Taylor, 2007),
öznel iyi oluş ile kendini açma (Şahin, 2011), öz duyarlılık, çatışma çözme ve öznel iyi oluş (Yarnell ve
Neff, 2013), çatışma çözme ve psikolojik uyum (Tucker, McHale ve Crouter, 2003), duygusal destek ve
öznel iyi oluş (Uchida, Kitayama, Mesquita, Reyes ve Morling, 2008) anlamlı olarak ilişkili
görülmektedir.
Bireyin öznel iyi oluşu ve kişiliğiyle aileye bağlanma arasındaki ilişki, gelişim psikolojisini uzun
süreden beri ilgilendiren bir sorudur (Armsden ve Greenberg, 1987). Bowlby (2012a) ve Ainsworth
(1989), ergenlik sürecinde yakın ilişkilerde ergenlerin akrana bağlanmalarının ebeveyne bağlanma
kadar baskın olduğunu, başka bir deyişle eşit bir şekilde bağlanma davranışını bölüştürdüğünü veya
duygusal destek kaynağı sağlamada arkadaşların belki de ebeveynin yerine geçtiğini belirtmişlerdir.
Diğer bir olasılığın da bağlanma kaynağı olarak arkadaşların anneye göre ikinci planda kalmasıdır
(Freeman ve Brown, 2001). Ergenlik sürecinde akranlara bağlanmalarda artış olduğu görülmektedir.
Çalışmaların önemli bir kısmında kızlarda ve erkeklerde ebeveyne bağlanmada farklılık görülmezken
akrana bağlanmada kızların erkeklere göre daha fazla bağlandıkları görülmektedir (Ma ve Huebner,
2008; Nickerson ve Nagle, 2005; Raja, McGee ve Stanton, 1992). Kızlar akranlarına kendilerini daha çok
açmakta ve daha çok yakınlık kurmaktadırlar (Berndt, 1992; Buhrmester, Furman, Wittenberg ve Reis,
1988).
Ergenlikteki gelişmeyle birlikte aile ile geçirilen zaman azalırken, arkadaşlarla geçirilen
zamanda ciddi bir artış gözlenmektedir. Bununla beraber ebeveynler, ergenin gelişimini etkilemekte
anahtar role sahip olmaya devam ederler (Moretti ve Peled, 2004). Çok sayıda araştırma, ergenlerde
ebeveyn ve arkadaşlara güvenli bağlanmanın öznel iyi oluşun ve uyumun olası belirleyicisi olacağını
(Armsden ve Greenberg, 1987; Laible, Carlo ve Raffaelli, 2000; Ma ve Huebner, 2008; Wilkinson ve
Walford, 2001) göstermektedir. Bununla birlikte, ebeveyne bağlanmanın mı, yoksa akrana bağlanmanın
mı ergenin iyi oluş ve uyumunu daha çok yordadığına ilişkin yapılan çalışmalar, her ikisinin de ergenin
öznel iyi oluş ile ilişkili olduğunu belirtmekle birlikte bazı araştırmacılar, ebeveyne bağlanmanın,
akrana bağlanmaya göre öznel iyi oluşu ve uyumu daha iyi açıkladığını (Kocayörük, 2009; Ma ve

71

Eğitim ve Bilim 2016, Cilt 41, Sayı 186, 69-91

K. Baytemir

Huebner, 2008; Wilkinson ve Walford, 2001) diğer bazı araştırmacılar ise, akrana bağlanmanın ebeveyne
bağlanmaya göre öznel iyi oluşu ve uyumu daha iyi açıkladığını öne sürmektedirler (Laible vd., 2000;
Laible, 2007).
Birçok çalışmada, ebeveyn ve akrana bağlanmanın psikolojik uyum ve öznel iyi oluşu
doğrudan değil, bazı aracı değişkenler aracılığıyla yordadığı bulunmuştur. Bu çalışmaların birinde,
Ross ve Fuertes (2010) babaya bağlanmanın sosyal beceriyi daha iyi yordadığını ve bunun da daha çok
ilişkisel yeterliği ve duygusal uyumu geliştirdiğini; anneye bağlanmanın ise, daha iyi çatışma çözme
davranışını yordadığını, bunun da daha çok ilişkisel yeterliği ve duygusal uyumu geliştirdiğini
bulmuşlardır. Yine benzer bir şekilde, Wei ve diğerleri (2005), sosyal öz yetkinliğin kaygılı bağlanma,
yalnızlık duygusu ve depresyon arasında aracı rol oynadığını; kendini açmanın ise kaçınan bağlanma,
yalnızlık duygusu ve depresyon arasında aracı rol oynadığını bulmuşlardır. Benzer çalışmalarda Rice,
Cunningham ve Young (1997) ebeveyne bağlanma ve duygusal uyum arasında sosyal yeterliğin aracı
olduğunu bulmuşlardır. Türkiye'de yapılan çalışmaların birinde de Kocayörük (2010a), yetkinliğin iyi
oluş ve anneye bağlanma arasında tamamen aracı olduğunu ancak; anneye bağlanma ve uyum arasında
kısmi olarak aracı rolünün olduğunu ortaya koymuştur. Görüldüğü üzere ebeveyn ve akrana bağlanma
çalışmaları, güvenli bağlanmanın bireyin öznel iyi oluşunda ve uyumunda etkili olduğunu
göstermektedir. Bunun yanında, bu ilişkinin doğrudan olabileceği gibi, bağlanma alanyazını ile tutarlı
olarak güvenli bağlanma sonucunda kendini değerli ve yetkin görme, sıcak ve destekleyici ilişkiler
kurabilme, sosyal destek ağları oluşturma ve kişilerarası etkin beceriler sergileme gibi değişkenler
aracılığıyla da olabileceği görülmektedir.
Bu çalışmada çeşitli sosyal ve psikolojik işlevlerle (girişkenlik, iletişim, evlilik ve arkadaş
ilişkileri, öz saygı, yalnızlık, sosyal destek vb.) kuramsal olarak ilişkili olan (Buhrmester vd., 1988)
kişilerarası yeterlik (ilişki başlatma, gücünü ortaya koyma, kendini açma, duygusal destek sağlama ve
çatışma çözme) ilişkili değişken olarak ele alınmıştır. Buhrmester ve diğerlerine (1988) göre kişilerarası
yeterlik bir grup kişilerarası becerinin (örn. kendini açma, ilişki başlatma gibi) toplamı olarak
düşünülebilir. Alanyazın incelendiğinde kişilerarası yeterliğin, bağlanma ve öznel iyi oluş arasında
aracı rolü incelenmemiştir. Bu çalışmada, kişilerarası yeterliğin ebeveyn ve arkadaşa bağlanma ile öznel
iyi oluş arasında aracı rolü olabileceği düşünülmüş ve bu aracılığın rolü test edilmek istenmiştir. Çünkü
kişilerarası yeterliğin gelişiminde erken yaşantıların önemli rolü olduğu görülmektedir. Örneğin
güvensiz bağlananların kişilerarası yeterliği düşük iken; güvenli bağlananların kişilerarası yeterliğinin
yüksek olduğu (Paulk, 2008) görülmektedir. Bakım verenlerle yaşanan anlamlı ve sıcak ilişkiler
çocuğun kendisini ve diğerlerini değerli görmesini sağlamakta (Bowlby, 1973, 2012a) böylece çocuk,
başkaları ile daha yakın ve güvenli ilişkiler geliştirmektedir. Güvenli bağlanan bireyler hem günlük
sosyal yaşantılarında hem de yakın romantik ilişkilerinde daha iyi kişilerarası beceriler sergilemektedir.
Kişilerarası yeterlikten yoksun bireyler depresyondan yakınırken (bkz: Cooley, Buren ve Cole, 2010;
Cummins, 2010), kişilerarası yeterliği yüksek bireylerin daha iyi uyum sağladığı (Buhrmester, 1990) ve
daha mutlu olduğu (Demir vd., 2012) görülmektedir. Böylece bireylerin mutluluğunda, başarısında ve
uyumunda önemli bir değişken olan kişilerarası yeterliğin aracı rolünün bağlanma ve öznel iyi oluş
arasındaki ilişkiyi açıklamada önemli bir değişken olabileceği düşünülmüştür. Buradan hareketle bu
araştırmanın temel amacı, ergenlerde ebeveyn ve akrana bağlanma ile öznel iyi oluş arasında
kişilerarası yeterliğin aracı rolünü incelemektir. Araştırmanın ikinci amacı önerilen modelde yer alan
değişkenler arasındaki ilişkilerin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır. Bu amaçlar
doğrultusunda aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.
Araştırmanın Birinci Amacına İlişkin Hipotezler
 Ebeveyne ve akrana bağlanma ile kişilerarası yeterlik arasında doğrudan olumlu ilişki vardır.
 Kişilerarası yeterlik ve öznel iyi oluş arasında doğrudan olumlu ilişki vardır.
 Ebeveyne ve akrana bağlanma ile öznel iyi oluş arasında doğrudan olumlu ilişki vardır.
 Ebeveyne ve akrana bağlanma, kişilerarası yeterliği arttırarak öznel iyi oluşla olumlu ve
dolaylı ilişkiler gösterir.
Araştırmanın İkinci Amacına İlişkin Hipotezler

 Gizil değişkenler arasında ilişkiler cinsiyete göre farklılık gösterir.
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Yöntem
Araştırma Modeli
Bu çalışmada ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır (Karasar, 2005). İlişkisel araştırma, iki
veya daha fazla değişken arasında ilişkiyi etkilemeye yönelik bir girişimde bulunmaksızın değişkenler
arasındaki ilişkileri incelemektir (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012). Bu çalışmada da ergenlerin ebeveyn
ve akranlarına bağlanmaları, kişilerarası yeterlikleri ve öznel iyi oluşları arasındaki ilişki olduğu gibi
tanımlanmıştır.
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu Orta Karadeniz'de yer alan bir ildeki beş farklı liseye devam eden yaşları 1418 arası değişen ( X = 15,85; SS = 1,02) 229 erkek ve 233 kız olmak üzere toplam 462 öğrenci oluşturmuştur.
Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik
örnekleme yöntemi ile seçilen farklı liselere devam eden öğrenciler oluşturmuştur. Bu örnekleme
yöntemi evrende incelenen problemle ilgili olarak kendi içinde benzeşik farklı durumların belirlenerek
bu durumlar üzerinde çalışılmasını ifade eder (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel, 2011). Çalışma grubuna mümkün olduğu kadar farklı lise türlerine devam eden öğrenciler
seçilerek çeşitlilik sağlanmak amaçlanmıştır. Öğrencilerin okullara göre dağılımına bakıldığında:
Anadolu Lisesi (n=115), Fen Lisesi (n=94), Sağlık Meslek Lisesi (n=95), Endüstri Meslek Lisesi (n=78),
İmam Hatip Lisesi (n=80) olduğu görülmektedir.
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada, ergenlerin ebeveyn ve akranlarına bağlanmalarını ölçmek için Armsden ve
Greenberg (1987) tarafından geliştirilen ve Kocayörük (2010b) tarafından Türkçe'ye uyarlanan AnneBaba ve Akrana Bağlanması Envanteri (ABABE), ergenlerin öznel iyi oluşlarını ölçmek için Eryılmaz
(2009) tarafından geliştirilen Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği ve ergenlerin kişilerarası yeterliğini ölçmek
için Buhrmester ve diğerleri (1988) tarafından geliştirilen ve Baytemir (2014) tarafından Türkçeye
uyarlaması yapılan Kişilerarası Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır.
Anne-Baba ve Akran Bağlanması Envanteri (ABABE)
Ergenlerin anne-baba ve akranlarına bağlanma düzeylerini belirlemek amacıyla Armsden ve
Greenberg (1987) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe uyarlaması Kocayörük (2010b) tarafından
gerçekleştirilmiştir. Ölçek her bir boyutunda 18 madde olan üç alt boyuttan (anne, baba ve akran)
oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda,
maddelerin faktör yük değerlerinin .45 ile .87 arasında olduğu görülmüştür. Yapı geçerliğini
doğrulamak için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinin uyum değerlerinin (RMR = .053 ile .072,
RMSEA = .059 ile .070, GFI = .89 ile .91, AGFI = .86 ile .89, CFI = .93 ile .94) yeterli olduğu bulunmuştur.
Ölçüt bağıntılı geçerlik için yapılan analizlerde ABABE ile benlik saygısı ve pozitif ve negatif duygu
ölçekleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ölçeğin güvenirlik çalışmalarında her alt boyut için
Cronbach alfa değerleri sırasıyla anneye bağlanma için α = .91, babaya bağlanma için α = .92 ve akranlara
bağlanma için α = .89 olduğu ortaya çıkmıştır. Test tekrar test güvenirliği için 77 ergene, iki hafta ile
ABABE uygulanmış ve anneye bağlanmada r = .34 ile r = .72 arasında, babaya bağlanmada r = .63 ile r =
.81 arasında, akranlara bağlanmada ise r = .46 ile r = .55 arasında korelasyon değerleri elde edilmiştir.
Bu çalışmada ölçeğin güvenirliği için hesaplanan Cronbach alfa değerleri; akrana bağlanma .89, anneye
bağlanma .89 ve babaya bağlanma .92 olarak bulunmuştur.
Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği
Eryılmaz (2009) tarafından ergenlerin öznel iyi oluşlarını ölçmek için geliştirilmiştir. Ölçek dört
boyutlu olup 15 maddeden oluşmaktadır. Ergen öznel iyi oluş ölçeğinin yapı geçerliğini belirlemek
amacıyla, açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bir dizi analizden sonra 15 maddeden oluşan dört
boyutlu bir ölçek elde edilmiştir. Faktör analizi sonucunda dört faktörün toplam varyansın %61,64’ünü
açıkladığı ortaya çıkmıştır. Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan Cronbach alfa değerleri alt boyutlar için
şu şekildedir: Aile ile ilişkilerde doyum .83, önemli diğerleri ile ilişkide doyum .73, yaşam doyumu .81,
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olumlu duygular, .66. Ölçeğin tümü için ise Cronbach alfa katsayısı .86'dır. Ayrıca iki hafta arayla elde
edilen test tekrar kararlılık katsayısının .83 olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada Cronbach alfa
değerlerinin tüm ölçek için .87, alt boyutlar için ise .72 ile .92 arasında olduğu görülmüştür.
Kişilerarası Yeterlik Ölçeği
Yakın arkadaşlık ilişkilerinde kişilerarası yeterliği ölçmek için Buhrmester ve diğerlerinin (1988)
geliştirdikleri ölçek Baytemir (2014) tarafından doktora tez çalışmasında uyarlanarak kullanılmıştır.
Buhrmester ve diğerlerinin (1988) geliştirdikleri ölçek 5'li likert tipinde olup kişilerarası yeterliğe ilişkin
beş görev alanını (İlişkiyi başlatma, gücünü ortaya koyma, çatışma çözme, kendini açma, duygusal
destek sağlama) ölçmektedir. Her bir boyutta sekiz madde olup toplam 40 maddeden oluşmaktadır.
Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları iki farklı ergen grubundan elde edilen veriler üzerinden
gerçekleştirilmiştir. Birinci ve ikinci çalışmada ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için uygulanan
doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modelin yeterli uyum değerleri ürettiği (Birinci çalışma: χ²/sd=
2.6, RMSEA= .059, CFI= .94, NFI =.94, GFI= .90; İkinci çalışma: χ²/sd= 1.92, RMSEA= .054, CFI= .95, NFI=
.95, GFI= .90) görülmüştür. Ölçüt geçerliği çalışmasında kişilerarası yeterlik ölçeğinin alt boyutları ile
sıfatlara dayalı kişilik testinin alt boyutları ve ergen öznel iyi oluş ölçeği arasındaki korelasyon
katsayılarının olumlu ve olumsuz yönde anlamlı olarak ilişkili olduğu görülmüştür. Güvenirlik
hesaplamalarında Cronbach Alfa değerlerinin her iki uygulamada da alt boyutlar için .70 ile .81
arasında değiştiği, ölçeğin tümü için de .90 ve .91 olduğu görülmüştür. Beş hafta arayla elde edilen test
tekrar güvenirlik katsayıları ise tüm ölçek için .85, alt boyutlar için ise .60 ile .83 arasında değiştiği
bulunmuştur. Bu çalışmada Cronbach alfa değerlerinin tüm ölçek için .92, alt boyutlar için ise .73 ile
.81 arasında olduğu görülmüştür.
Verilerin Analizi
Verilerin çözümlenmesi SPSS 21.0 ve LISREL 8.8 kullanılarak yapılmıştır. İlk olarak toplanan
veriler hatalı kodlama açısından incelenmiş boş ya da eksik bırakılan veriler analiz dışı tutulmuştur.
Örneklem grubundan toplanan verilerde “doğrusallık” ve “normallik” sayıltılarına zarar verecek uç
değerler olup olmadığını anlamak amacıyla Mahalanobis uzaklık değerleri hesaplanmıştır.
Mahalonobis uzaklık değeri χ²16;.001 = 40.79’dan büyük 53 gözlem (multivariate outlier)
değerlendirme dışında bırakılmıştır. Değişkenlere ilişkin histogram grafikleri incelenmiş ve normal
dağılım göstermeyen değişkenler olduğu görülmüştür. Normal dağılım göstermeyen verilere farklı
dönüşümler uygulanarak normal dağılım göstermesi sağlanabilir (Tabachnick ve Fidell, 2007)
Normalden fazla sola çarpıklık gösteren anneye bağlanma değişkeninin alt boyutlarından anne güven,
babaya bağlanma değişkeninin alt boyutlarından baba güven ve öznel iyi oluş değişkeninin alt
boyutlarından aile ilişkilerinde doyum ve önemli diğerleri ile ilişkilerde doyum alt boyutlarına
logaritmik dönüşüm uygulanmıştır. Bunların dışında kalan diğer değişkenler ılımlı sola çarpıklık
gösterdiğinden kare kök dönüşümü uygulanmıştır. Normallik ve doğrusallık sayıltıları incelendikten
sonra 462 veri üzerinden Maximum Likehood yöntemi ile analizler yapılmıştır. Araştırmada öne
sürülen aracılık modelinin test edilmesi için yapısal eşitlik modeli, gizil değişkenler arasındaki
ilişkilerin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için çoklu grup yapısal eşitlik modeli
kullanılmıştır. Yapısal eşitlik modelleri test edilmeden önce gizil değişkenlerin ölçüm modelleri
sınanmıştır.
Gizil Değişkenlerin Ölçüm Modelleri
Anderson ve Gerbing (1988) aracılık modellerinin test edilmesinde iki aşamalı yaklaşım
önermişlerdir. Yapısal model test edilmeden önce, ölçme modelinin kabul edilebilir uyum değerleri
üretip üretmediği “incelenir. Ölçme modeli sonucunda kabul edilebilir uyum değerleri ortaya çıkınca
yapısal model test edilir. Bu çalışmada hipotez ölçüm modeli test edilmiştir. Ancak hipotez ölçüm
modelinin doğrulanmaması sonucunda alternatif ölçüm modelleri sınanmıştır. Alternatif ölçüm
modellerinden en iyi uyum değerleri üreten alternatif model kabul edilmiştir. Araştırmanın amaçları
doğrultusunda oluşturulan hipotez modele ilişkin ölçüm modeli Şekil 1'te verilmiştir.
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Şekil 1. Hipotez Ölçüm Modeline İlişkin Standardize Edilmiş Yol Katsayıları
Hipotez ölçüm modelinde model uyum değerlerinin (χ²/sd =5.45, RMSEA =.098, SRMR = .066,
CFI=.94, NFI =.93, GFI=.89) yetersiz olduğu görülmüştür. Özellikle ebeveyn ve öznel iyi oluş arasında
standardize edilmiş ilişki katsayısının çok yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum ölçme modeli
açısından olumsuz bir durumdur. Bir başka deyişle ebeveyne bağlanma ve öznel iyi oluşun benzer
yapıya sahip olduğunu, benzer yapıyı ölçtüğünü düşündürmektedir. Modifikasyon önerileri
incelendiğinde ebeveyne bağlanma ile öznel iyi oluşun alt boyutlarından aile ilişkilerinde doyumun
(AID) en yüksek modifikasyona sahip olduğu, ikinci en yüksek modifikasyon önerisi ise yine ebeveyne
bağlanma ile öznel iyi oluşun alt boyutlarından önemli diğerleri ile ilişkilerde doyumun olduğu
görülmektedir. Bu göstergelerden yola çıkıp ölçme modeli için açımlayıcı faktör analizi yapılarak gizil
değişkenlerin göstergeleri temsil edip edilmediği incelenmiştir.
Ölçme modelinde dört gizil değişken ve dört gizil değişkeni temsil eden 14 gösterge yer alırken
açımlayıcı faktör analizi sonrasında üç gizil değişken altında 14 göstergenin olduğu ortaya çıkmıştır.
Birinci boyutta ebeveyne bağlanma gizil değişkeninin göstergeleri olan anneye ve babaya bağlanma
göstergelerinin, öznel iyi oluşun göstergeleri olan aile ilişkilerinde doyum, önemli diğerleri ile
ilişkilerde doyum, yaşam doyumu, olumlu duygu göstergeleri ile iç içe geçtiği benzer yapı altında yer
aldığı görülmüştür. Myers ve Diener'e (1995) göre, öznel iyi oluş olumlu duygunun sıklığı, olumsuz
duygunun azlığı ve yaşamdan alınan doyumdur. Ölçüm modelinde yer alan modifikasyon önerileri
doğrultusunda ve kuramsal alan dikkate alınarak en yüksek modifikasyon önerisi veren göstergeler
(AID ve DID) ölçüm modelinden çıkartılarak geriye kalan yaşam doyumu ve olumlu duygu göstergeleri
için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. İki boyutun toplam varyansın % 69,59'unu açıkladığı
görülmektedir. Bu bakımdan ergen öznel iyi oluş ölçeğinin iki alt boyutunun açıkladığı varyans da
dikkate alınarak öznel iyi oluşu yaşam doyumu ve olumlu duygu göstergeleri oluşturmuştur. Öznel iyi
oluşu iki göstergenin temsil ettiği alternatif ölçüm modeli test edilmiştir. Alternatif ölçüm modelinde
ebeveyne bağlanma ve öznel iyi oluş arasındaki çok yüksek olan ilişkinin .89' dan .76' ya düştüğü ancak
model uyum değerlerinin (χ²/sd =5.60, RMSEA =.010, SRMR = .061, CFI=.94, NFI =.93, GFI=.91) yeterli
olmadığı görülmektedir.
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Veriyi en iyi açıklayan alternatif modele ulaşmak için gösterge azaltma yoluna gidilmiştir.
Çalışmanın amaçları doğrultusunda öznel iyi oluşu yordamada kişilerarası yeterliğin aracılığı test
edildiğinden sonuç değişkeni olan öznel iyi oluş ile kişilerarası yeterliğin alt boyutları arasındaki
korelasyon değerleri incelenerek olası en iyi alternatif modelin bulunması amaçlanmıştır (bkz. Tablo 1).
Kişilerarası yeterliğin alt boyutlarından öznel iyi oluşun boyutları ile en düşük korelasyona sahip olan
kendini açma boyutu eşitlikten çıkarılmış ve analiz tekrar edilmiştir. Alternatif ölçüm modeli 1'e ait
değerler (χ²/sd =5.34, RMSEA =.097, SRMR = .056, CFI=.95, NFI =.94, GFI=.93) incelendiğinde bir önceki
modele göre uyum değerlerinde iyileşme görülmesine rağmen uyum değerlerinin yetersiz olduğu
görülmektedir. Kişilerarası yeterliğin alt boyutlarından öznel iyi oluşun alt boyutları ile ikinci en düşük
korelasyona sahip duygusal destek sağlama boyutu eşitlikten çıkarılmış ve analiz tekrar edilmiştir.
Alternatif ölçüm modeli 2 (nihai model) Şekil 2'te verilmiştir.

Şekil 2. Alternatif Ölçüm Modeli 2'ye (Nihai Model) İlişkin Standardize Edilmiş Yol Katsayıları
Alternatif ölçüm modeli 2'ye (nihai model) ilişkin uyum değerlerinin (χ²/sd =3.74, RMSEA =.077,
SRMR = .053, CFI=.97, NFI =.95, GFI=.96) iyi ve kabul edilebilir olduğu görülmektedir. Alternatif ölçme
modelleri içerisinde en güçlü uyum değerleri üreten modelin alternatif ölçüm modeli 2 olduğu
görülmüştür. Yapısal eşitlik modellerinin test edilmesi doğrulanan ölçüm modeli üzerinden
gerçekleştirilmiştir.

Bulgular
Bu bölümde ilk olarak hipotez ölçüm modelinde yer alan gözlenen değişkenlere ilişkin
betimleyici istatistiklere ve hipotez ölçüm modelinde yer alan ölçme araçlarına ilişkin tanımlayıcı
bilgilere yer verilmiştir (Tablo 1 ve 2). Daha sonra araştırmanın amaçları doğrultusunda ilk olarak
ebeveyn ve akrana bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide kişilerarası yeterliğin aracılığına
ilişkin öne sürülen modele ilişkin yapısal eşitlik modeli bulgularına, ikinci olarak araştırmada yer alan
değişkenler arasındaki ilişkilerin cinsiyete göre değişip değişmediğine ilişkin çoklu grup yapısal eşitlik
modeli bulgularına yer verilmiştir.

76

Eğitim ve Bilim 2016, Cilt 41, Sayı 186, 69-91

K. Baytemir

Tablo 1. Hipotez Ölçüm Modelinde Yer Alan Değişkenlere İlişkin Korelasyonlar, Ortalama ve Standart Sapmalar
ANN

BAB

AKG

AKI

AKY

ILB

DDS

GOK

KAC

CTS

AID

DID

YSD

ANN
BAB

.58**

AKG

.26**

.22**

AKI

.34**

.31**

.80**

AKY

.35**

.33**

.43**

.43**

ILB

.28**

.23**

.28**

.38**

.10*

DDS

.26**

.21**

.44**

.48**

.18**

.56**

GOK

.28**

.25**

.29**

.41**

.15**

.63**

.60**

KAC

.11*

.08

.36**

.34**

.04

.55**

.47**

.53**

CTS

.33**

.28**

.23**

.29**

.11*

.44**

.61**

.43**

.36**

AID

.62**

.58**

.26**

.34**

.24**

.23**

.25**

.26**

.09

.31**

DID

.47**

.39**

.46**

.47**

.38**

.30**

.26**

.30**

.22**

.29**

.54**

YSD

.40**

.38**

.25**

.32**

.23**

.39**

.18**

.34**

.21**

.24**

.38**

.50**

OLD

.38**

.39**

.33**

.39**

.25**

.30**

.28**

.22**

.13**

.37**

.39**

.43**

.47 **

OLD

X

SS

6.47

2.00

7.38

2.37

2.66

1.00

2.30

0.84

2.62

0.89

3.84

0.84

3.16

0.80

3.30

0.81

3.85

0.73

3.67

0.72

1.39

0.50

1.58

0.62

2.06

0.67

1.81

0.59

**p< .01, *p< .05 , ANN: Anneye bağlanma, BAB: Babaya bağlanma, AKG: Akran güven, AKI: Akran iletişim, AKY: Akran yabancılaşma, ILB: İlişki başlatma, DDS: Duygusal
destek sağlama, GOK: Gücünü ortaya koyma, KAC: Kendini açma, CTS: Çatışma çözme, AID: Aile ilişkilerinde doyum, DID: Önemli diğerleri ile ilişkide doyum, YSD: Yaşam
doyumu, OLD: Olumlu duygular
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Tablo 1'de görüldüğü üzere, babaya bağlanma, akrana bağlanmanın akran yabancılaşma
boyutu, öznel iyi oluş ölçeğinin aile ilişkilerinde doyum alt boyutunun kişilerarası yeterliğin kendini
açma ile olan ilişkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p > .05) görülmektedir. Anneye bağlanma
ve kendini açma, akrana bağlanmanın akran yabancılaşma boyutunun kişilerarası yeterliğin alt boyutu
olan ilişki başlatmayla ve çatışma çözmeyle anlamlı (p< .05) ancak düşük ilişkisinin olduğu
görülmektedir. En yüksek ilişkilerin ise akrana bağlanma ölçeğinin alt boyutları olan akran güven ve
akran iletişim boyutları, kişilerarası yeterliğin alt boyutları olan ilişki başlatma ve gücünü ortaya koyma
boyutları, gücünü ortaya koyma ve duygusal destek sağlama alt boyutları, çatışma çözme ve duygusal
destek sağlama alt boyutları ve anneye bağlanma ile öznel iyi oluşun alt boyutlarından olan aile
ilişkilerinden doyum alt boyutu arasında olduğu görülmektedir. Diğer değişkenler arasındaki
ilişkilerin ise düşük ve orta düzeyde anlamlı olarak ilişkili olduğu görülmektedir. Yapısal eşitlik
modelleri doğası gereği kuramsal olarak güçlü bir dayanağa ihtiyaç duyar. Bununla birlikte ilişkilerin
yüksek düzeyde olmaması gerekir. Aksi taktirde çoklu bağlantı problemi ortaya çıkar. Başka bir ifade
ile ölçülen yapının çok benzer olduğu düşünülür. Tablo 1'deki değişkenler arasındaki ilişkilerin ileri
sürülen model için yeterli olduğu söylenebilir.
Tablo 2. Hipotez Ölçüm Modelindeki Ölçme Araçlarına İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler
Erkek (n = 229) Kız (n = 233)
Gizil Değişkenler
Öznel iyi oluş

Kişilerarası yeterlik

Ebevyne bağlanma
Akrana bağlanma

Göstergeler
Yaşam doyumu
Olumlu duygular
İlişki başlatma
Duygusal destek sağlama
Gücünü ortaya koyma
Kendini açma
Çatışma çözme
Anneye bağlanma
Babaya bağlanma
Güven
İletişim
Yabancılaşma

X
1.96
1.84
3.73
3.32
3.30
3.84
3.69
6.62
7.36
3.00
2.48
2.75

SS
.70
.60
.88
.75
.79
.73
.69
1.85
2.31
.99
.85
.91

X
2.15
1.78
3.95
2.99
3.30
3.86
3.65
6.31
7.40
2.32
2.11
2.50

SS
.61
.58
.79
.82
.83
.73
.76
2.11
2.43
.88
.79
.85

α
.92
.72
.80
.79
.81
.73
.75
.89
.92
.83
.84
.72

Tablo 2'de görüldüğü üzere, tüm grup için öznel iyi oluşun göstergelerinin Cronbach alfa
değerlerinin .72 ile .92 arasında değiştiği, kişilerarası yeterliliğin göstergelerinin .73 ile .81 arasında
değiştiği, ebeveyne bağlanmanın göstergelerinin .89 ve .92 olduğu, akrana bağlanmanın göstergelerinin
ise .72 ile .84 arasında değiştiği görülmektedir. Bunun yanında kız ve erkeklerin göstergelere ilişkin
ortalamalarının birbirine yakın olduğu, sadece kişilerarası yeeterliğin göstergelerinden duygusal destek
sağlama ve akrana bağlanma göstergelerinde erkeklerin puan ortalamalarının kızlardan yüksek olduğu
görülmektedir.
Yapısal Eşitlik Modeli Analizleri
Çoklu grup yapısal eşitlik modellemesi stratejisi gereği öncelikle tüm grup için yapısal eşitlik
modeli test edilmiştir. Yapısal modelin tüm grup için iyi değerler ürettiği görüldükten sonra çoklu grup
yapısal eşitlik modeli analizleri yapılmıştır.
Ebeveyn ve Akrana Bağlanma ile Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Kişilerarası Yeterliğin
Aracılığına İlişkin Bulgular
Tüm grup için yapısal model sonuçlarına bakıldığında tüm t değerlerinin anlamlı çıktığı
görülmüştür. Akrana bağlanma ve kişilerarası yeterlik arasındaki ilişkiye ait t- değeri 6.35; akrana
bağlanma ve öznel iyi oluş arasındaki t-değeri 2.65; ebeveyne bağlanma ve kişilerarası yeterlik
arasındaki ilişkiye ait t-değeri 4.52; ebeveyne bağlanma ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkiye ait t- değeri
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7.40; kişilerarası yeterlik ve öznel iyi oluş arasındaki t-değeri 3.51 olarak bulunmuştur. Modele ait
uyum değerlerinin (χ²/sd =3.74, RMSEA =.077, SRMR = .053, CFI=.97, NFI =.95, GFI=.96) yeterli olduğu
görülmüştür. Tüm grup yapısal modele ilişkin standardize edilmiş yol katsayıları şekil 3'te verilmiştir.

Şekil 3. Tüm Grup Yapısal Modele İlişkin Standardize Edilmiş Yol Katsayıları
Baron ve Kenny (1986) yöntemine göre, aracılık ilişkisinin olabilmesi için belli şartların olması
gerekmektedir. Bu durumda ilk şart, akran ve ebeveyne bağlanma öznel iyi oluşla ilişkilidir. İkinci şart,
akran ve ebeveyne bağlanma kişilerarası yeterlikle ilişkilidir. Üçüncü şart, kişilerarası yeterlik öznel iyi
oluşla ilişkilidir (bkz. Şekil 1: Alternatif Ölçüm Modeli 2). Öne sürülen tüm şartların karşılandığı
görülmektedir. Aracı değişken olan kişilerarası yeterliğin etkisi kontrol edildiğinde akrana ve ebevenye
bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkinin azalması ya da tamamen anlamsız olması
beklenmektedir. Standardize edilmiş katsayılara baktığımızda ebeveyne bağlanmadan öznel iyi oluşa
giden yola ait beta katsayısının .76'dan .56'a düştüğü ancak hala t değerinin anlamlı çıktığı
görülmektedir. Benzer şekilde akrana bağlanmadan öznel iyi oluşa giden yolun ise .55 den .17' ye
düştüğü ve t değerinin hala anlamlı olduğu görülmektedir.
Toplam etkiler incelendiğinde, akrana bağlanmanın kişilerarası yeterlik üzerinde toplam
etkisinin .38 (t = 6.35, p< .01), öznel iyi oluş üzerindeki toplam etkisinin .27 (t = 4.29, p< .01) olduğu,
ebeveyne bağlanmanın kişilerarası yeterlik üzerindeki toplam etkisinin .29 (t = 4.52, p< .01), öznel
üzerindeki toplam etkisinin ise .64 (t = 8.52, p< .01) olduğu görülmektedir. Dolaylı etkiler incelendiğinde
akrana bağlanmanın öznel iyi oluş üzerindeki dolaylı etkisinin .10 (t = 3.03, p< .01), ebeveyne
bağlanmanın öznel iyi oluş üzerindeki dolaylı etkisinin ise .07 (t = 3.06, p< .01) olduğu görülmüştür. Bu
durumda, ebeveyne bağlanma ve akrana bağlanma ile öznel iyi oluş arasında kişilerarası yeterliğin
kısmi aracı rolü olduğu söylenebilir. Kısmi aracılıkta akrana bağlanmanın, ebeveyne bağlanmaya göre
.03 düzeyinde daha fazla etkisinin olduğu söylenebilir.
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Araştırmada Yer Alan Gizil Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Cinsiyete Göre Değişip
Değişmediğine İlişkin Bulgular
Genellikle yapısal model düzeyinde karşılaştırmalar yapmak için öncelikle ölçüm modelinin
gruplara göre değişmediğinin ortaya konması gerekmektedir (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010).
Bu bakımdan, önce erkek grubu sonra kız grubu için ölçüm modeli devamında her iki grup için ölçüm
modelinin gruplara göre değişip değişmediği incelenmiştir. Ölçüm modellerinin her iki grup için
geçerli olduğu görüldükten sonra araştırmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkilerin cinsiyete göre
değişip değişmediğine ilişkin çoklu grup yapısal eşitlik bulgularına yer verilmiştir.
Yapısal Model İçin Ölçüm Değişmezliği
Erkek grubu ölçüm modeli sonuçlarına bakıldığında tüm t değerlerinin anlamlı çıktığı (6.38 ile
9.90 arasında değiştiği) bulunmuştur. Modelin uyum değerlerinin (χ²/sd =2.11, RMSEA =.07, SRMR =
.05, CFI=.97, NFI =.95, GFI=.95) yeterli olduğu görülmüştür. Kız grubu ölçüm modeli sonuçlarına
bakıldığında benzer şekilde tüm t değerlerinin anlamlı çıktığı (5.43 ile 12.52 arasında değiştiği)
bulunmuştur. Modelin uyum değerlerinin (χ²/sd =2.53, RMSEA =.081, SRMR = .069, CFI= .96, NFI =.94,
GFI= .94) yeterli ve kabul edilebilir olduğu görülmüştür. Her iki grup için ölçme modeli doğrulandıktan
sonra çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.
Kız ve Erkek Grup İçin Çoklu Grup Doğrulayıcı Faktör Analizi
Ölçüm değişmezliğinin kız ve erkek grup açısından doğrulanıp doğrulanmadığı ilişkin ilk
olarak her iki grubun tüm parametreler açısından özdeş sayıldığı temel (base) model test edilmiştir
(Model A). Her iki grup için özdeş model doğrulandıktan sonra sırasıyla her iki grup faktör yükleri
açısından karşılaştırılmıştır. Model karşılaştırmalarında ki kare ve sd farkları ölçüt alınmıştır. Çoklu
grup doğrulayıcı faktör analizine ilişkin sonuçlar Tablo 4'te sunulmuştur.
Tablo 3. Kız ve Erkek Gruplar İçin Ölçüm Değişmezliği Sonuçları ve Uyum Değerleri
Model Uyum Ölçütleri
Model Testleri
Model A (Temel Model)
Model B

χ²
175.86
173.31

sd
84
78

RMSEA
.069
.073

CFI
.96
.96

Model Farklılıkları
∆χ²
∆sd*
2.55

6 (12.59)

*∆sd değerlerine ilişkin kritik χ² değeri parantez içerisinde verilmiştir.

Tablo 3'te görüldüğü üzere, kız ve erkek grupları için yapılan ölçüm değişmezliği sonucunda
tüm parametrelerin iki grup açısından özdeş kabul edildiği temel model A' nın geçerli model olduğu
görülmüştür. Model B'de faktör yüklerinin her iki grup için farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmiş ve
sonuçlar Model A ile karşılaştırılmıştır. Ki kare farklılığa ilişkin elde edilen değerler (2.55, 6: p> .05) ve
diğer parametreler (RMSEA ve CFI) incelendiğinde model B, temel modele göre daha iyi uyum
değerleri üretmemiştir. Çoklu grup yapısal modele geçmek için her iki grubun özdeş olduğu ön şartı
sağlanarak çoklu grup yapısal modelin testine geçilmiştir.
Çoklu Grup Yapısal Eşitlik Modeli Analizi
Çoklu grup yapısal eşitlik için bir dizi analiz gerçekleştirilmiştir. Her iki grubun özdeş kabul
edildiği ilk analizin ardından her bir gizil değişken arasındaki yolun kız ve erkek grupları açısından
farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmiştir. Modeller arasında karşılaştırmalar ki kare ve sd farklılıklarına
göre değerlendirilmiştir. İlk olarak her iki grup için özdeş sayılan çoklu grup yapısal model testi
yapılmıştır (Çoklu Yapısal Model 1). Analiz sonuçlarına bakıldığında tüm t değerlerinin anlamlı çıktığı
(3.09 ile 7.33 arasında değiştiği) görülmüştür. Modelin uyum değerlerinin (χ²/sd =2.09, RMSEA =.069,
SRMR = .087, CFI=.96, NFI =.93, GFI=.92) yeterli olduğu görülmüştür. Bundan sonra her bir gizil
değişken arasındaki yolun gruplar açısından farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Sonuçlar Tablo
4'de sunulmuştur.
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Tablo 4. Çoklu Grup Yapısal Modelleri Sonuçları ve Uyum Değerleri
Model Uyum Ölçütleri
Model Testleri
Çoklu Grup Yapısal 1
(Temel Model)
Çoklu Grup Yapısal 2
Çoklu Grup Yapısal 3
Çoklu Grup Yapısal 4
Çoklu Grup Yapısal 5
Çoklu Grup Yapısal 6

χ²

sd

χ²/sd

RMSEA

CFI

175.86

84

2.09

.069

.96

175.71
173.12
173.88
175.74
176.19

83
83
83
83
83

2.12
2.09
2.09
2.12
2.12

.07
.069
.069
.07
.07

.96
.96
.96
.96
.96

Model Farklılıkları
∆χ²
∆sd*

.15
2.74
1.98
.12
.33

1 (3.84)
1 (3.84)
1 (3.84)
1 (3.84)
1 (3.84)

*∆sd değerlerine ilişkin kritik χ² değeri parantez içerisinde verilmiştir.

Tablo 4'de görüldüğü üzere, kız ve erkek grupları için yapılan çoklu grup yapısal eşitlik
modelleri sonucunda her iki grubun özdeş kabul edildiği temel model olan çoklu grup yapısal 1’in
geçerli model olduğu görülmüştür.
Çoklu grup yapısal 2'de, akrana bağlanmadan kişilerarası yeterliğe giden yola ilişkin
standardize edilmiş yol katsayısının (erkek için .44 ve kız için .40) kız ve erkek grup için farklılaşıp
farklılaşmadığı test edilmiş ve sonuçlar çoklu grup yapısal 1 (temel model) ile karşılaştırılmıştır.
Öncelikle her iki grup için t değerleri kontrol edilmiş ve t değerlerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Ki
kare farklılığa ilişkin elde edilen değerler (.15, 1: p >.05) incelendiğinde çoklu grup yapısal 2 modeli,
temel modele göre daha iyi değerler üretmemiştir. Başka bir ifade ile akrana bağlanmadan kişilerarası
yeterliğe giden yol iki grup açısından anlamlı fark yaratmamıştır.
Çoklu grup yapısal 3'te, ebeveyne bağlanmadan, kişilerarası yeterliğe giden yola ilişkin
standardize edilmiş yol katsayısının (erkek için .35 ve kız için .20) her iki grup için farklılaşıp
farklılaşmadığı test edilmiş ve sonuçlar temel model ile karşılaştırılmıştır. Öncelikle her iki grup için t
değerleri kontrol edilmiş ve t değerlerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Ki kare farklılığa ilişkin elde
edilen değerler (2.74, 1: p >.05) incelendiğinde çoklu grup yapısal 3 modeli, temel modele göre daha iyi
değerler üretmemiştir. Başka bir ifadeyle ebeveyne bağlanmadan kişilerarası yeterliğe giden yol kız ve
erkek grup için anlamlı fark yaratmamıştır.
Çoklu grup yapısal 4'te, kişilerarası yeterlikten öznel iyi oluşa giden yola ilişkin standardize
edilmiş yol katsayısının (erkek için .29 ve kız için .17) her iki grup için farklılaşıp farklılaşmadığı test
edilmiş ve sonuçlar temel model ile karşılaştırılmıştır. Öncelikle her iki grup için t değerleri kontrol
edilmiş ve t değerlerinin kız grup için anlamsız olduğu (t = 1.86, p >.05) görülmüştür. Kişilerarası
yeterlikten öznel iyi oluşa giden yolun kız ve erkeklerde farklılaştığı, erkekler için kişilerarası
yeterlikten öznel iyi oluşa giden yol anlamlı iken kızlarda bu ilişkinin anlamlı olmadığı bulunmuştur.
Çoklu grup yapısal 5'te, akrana bağlanmadan öznel iyi oluşa giden yola ilişkin standardize
edilmiş yol katsayısının (erkek için .24 ve kız için .20) her iki grup için farklılaşıp farklılaşmadığı test
edilmiş ve sonuçlar temel model ile karşılaştırılmıştır. Öncelikle her iki grup için t değerleri kontrol
edilmiş ve t değerlerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Ki kare farklılığa ilişkin elde edilen değerler (.12,
1: p >.05) incelendiğinde çoklu grup yapısal 5 modeli, temel modele göre daha iyi değerler üretmemiştir.
Başka bir ifade ile akrana bağlanmadan öznel iyi oluşa giden yol kız ve erkek grup için anlamlı bir fark
oluşturmamıştır.
Çoklu grup yapısal 6'da, ebeveyne bağlanmadan öznel iyi oluşa giden yola ilişkin (doğrudan
etki) standardize edilmiş yol katsayısının (erkek için .24 ve kız için .20) her iki grup için farklılaşıp
farklılaşmadığı test edilmiş ve sonuçlar temel model ile karşılaştırılmıştır. Öncelikle her iki grup için t
değerleri kontrol edilmiş ve t değerlerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Ki kare farklılığa ilişkin elde
edilen değerler (.12, 1: p >.05) incelendiğinde çoklu grup yapısal 5 modeli, temel modele göre daha iyi
değerler üretmemiştir. Başka bir ifade ile akrana bağlanmadan öznel iyi oluşa giden yol kız ve erkek
grup için anlamlı bir fark oluşturmamıştır.
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Tartışma
Bu çalışmada gelişimde temel öz olup daha sonraki yaşantılarla bütünleşen ve duygusal ve
sosyal gelişimi yaşam boyu etkileyen bağlanma ve öznel iyi oluş arasında kişilerarası yeterliğin aracılığı
test edilmiştir. Kuramsal olarak beklendiği üzere ebeveyn ve akrana bağlanmanın kişilerarası yeterliği
ve öznel iyi oluşu yordadığı, kişilerarası yeterliğinde öznel iyi oluşu yordadığı bulunmuştur. Bununla
birlikte hipotez modelde öne sürülen kişilerarası yeterliğin tam aracı olmadığı, kısmi aracılık etkisinin
olduğu ortaya çıkmıştır.
Hipotez modelde öne sürülen kişilerarası yeterliğin beş alt boyutunun tümünün aracı olmadığı
görülmüştür. Kişilerarası yeterliğin beş alt boyutundan kendini açmanın ve duygusal destek
sağlamanın yer aldığı hipotez ve alternatif modeller yeterli uyum değerleri üretmemiştir. İlişki
başlatma, gücünü ortaya koyma ve çatışma çözme alt boyutlarının yer aldığı nihai model yeterli uyum
değerleri üretmiştir. Değişkenler arası korelasyon değerlerinde görüleceği üzere diğer üç boyuta göre,
kendini açma ve duygusal destek sağlama öznel iyi oluşla daha düşük bir korelasyona sahiptir.
Özellikle kendini açmanın babaya bağlanma, akrana bağlanmanın boyutlarından akrana yabancılaşma
ve öznel iyi oluşun boyutlarından aile ilişkilerinde doyum ile istatistiksel olarak anlamlı olmadığı
bulunmuştur. Buhrmester ve diğerlerinin (1988), çalışmalarında öznel iyi oluşla olumlu yönde en güçlü,
kaygı ve depresyonla olumsuz yönde en yüksek ilişkinin ilişki başlatma ve gücünü ortaya koyma
olduğu görülmektedir. Yine benzer şekilde Gudleski ve Shean (2000) yaptıkları çalışmada, depresyonda
olan bireylerin ilişki başlatma ve gücünü ortaya koymada zayıf oldukları bulunmuştur. Kuramsal
olarak ilişkiyi başlatma ve gücünü ortaya koyma atılganlıkla ilişkilendirilirken, kendini açma, duygusal
destek sağlama ve çatışma çözme daha çok yakın ilişkilerle (evlilik vb.) ilişkilendirilmektedir
(Buhrmester vd., 1988; Gorska, 2011).
Kendini açma yakın ilişkiler geliştirilmesine ve ruh sağlığının olumlu yönde olmasına katkı
yapsa da (Derlaga ve Berg, 1987) kendini açma ve olumlu ruh sağlığı arasındaki ilişki her zaman
doğrusal değildir. Derlaga ve Berg'e (1987) göre kendini az açma gibi kendini çok açma da yani kendini
açmanın miktarının uygun olmaması da zararlı olabilir. Orta seviyede kendini açma psikolojik olarak
yararlıdır. Farber (2006), kendini açmanın olumlu yönlerinin olduğu gibi olumsuz yönlerinin de
olduğunu ifade etmekte kendini açmanın her zaman olumlu sonuçlanmadığını belirtmektedir. Ayrıca
kendini açmanın zamanlamasının yanlış olması nahoş bir durum ve uyumsuzluk olarak görülebilir
(Collins ve Miller, 1994).
Bunun yanında yakın ilişkilerde karşılıklı kendini açma ilişkinin devamlılığını sağlayıp ilişki
doyumunu arttırırken başkalarına özel hayatı ile ilgili paylaşımlarda bulunması bireyi mutlu
etmeyebilir. Başkalarıyla çok yakın paylaşım da uygun karşılanmayabilir. Ya da birey paylaşımının
karşılığını bulamayabilir. Bu araştırmada kullanılan kişilerarası yeterlik ölçeğinin alt boyutu olan
kendini açma boyutunun maddelerine baktığımızda örneğin: "Birisine kendinizle ilgili utanç verici şeyler
söylemede ne kadar iyisiniz?" maddesinde görüldüğü üzere birey herhangi biriyle çok özel durumlarını
paylaşmaktan kaçınabilir. Çünkü bireyin kendini açmaya ilişkin tutumu içinde yaşadığı kültürden (bkz.
Cross ve Madson, 1997; Kağıtçıbaşı, 2012) bağımsız düşünülemez.
Hipotez modelden çıkartılan kişilerarası yeterliğin alt boyutlarından olan bir diğer değişken
duygusal destek sağlama bir bütün olarak modelin içerisinde yer aldığında model uyum değerlerini
düşürmektedir. Ölçek maddelerine bakıldığında "Birisi üzgün ve mutsuz olduğunda onun kendisini daha
iyi hissetmesini sağlama konusunda ne kadar iyisiniz?" biçimindeki ölçek maddesinde görüleceği üzere
duygusal destek sağlama boyutunda birey bir başkasından duygusal destek almak yerine bir başkasını
duygusal olarak desteklemeyi ifade etmektedir. Bu çalışmada yer alan duygusal destek sağlama, empati
olarak düşünülebilir. Empati ile iyi oluş arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir (Totan,
Doğan ve Sapmaz, 2013; Wei vd., 2011). Bu çalışmada da kişilerarası yeterliğin duygusal destek sağlama
boyutu öznel iyi oluşla pozitif yönde anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur. Ancak duygusal destek
sağlama boyutu model içerisinde yer aldığında model yeterli uyum değerleri vermemiştir. Değişkenler
arası korelasyonlar incelendiğinde duygusal destek sağlama ile gücünü ortaya koyma ,60 ve duygusal
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destek sağlama ile çatışma çözmenin ,61 düzeyinde ilişkili olduğu görülmektedir. Belki de ilişkili
boyutların baskın olmasından dolayı duygusal destek sağlama boyutu model içerisinde uyum
değerlerini düşürmektedir.
Bir bütün olarak model düşünüldüğünde duygusal destek sağlama ve kendini açmanın dışındaki
aracı değişkenin alt boyutları olan ilişki başlatma, gücünü ortaya koyma ve çatışma çözmenin ebeveyn
ve akrana bağlanma ile öznel iyi oluş arasında kısmi aracı rolü olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın
bulguları alanyazınla tutarlılık göstermektedir. Türkiye'de yapılan çalışmaların birinde Eken (2010),
ebeveyne bağlanma, sosyal yetkinlik ve öznel iyi oluş arasında olumlu yönde ilişkiler bulunmuştur.
Ross ve Fuertes'in (2010) çalışmalarında, anneye bağlanmanın daha iyi çatışma çözmeyi yordadığı
bunun da ilişkisel yeterliği ve duygusal uyumu geliştirdiği, babaya bağlanmanın da daha iyi sosyal
beceriyi yordadığı bunun da ilişkisel yeterliği ve duygusal uyumu geliştirdiği yönündeki bulguları bu
araştırma bulguları ile tutarlılık göstermektedir. Rice ve diğerlerinin (1997) çalışmasında da benzer
sonuçlar ortaya çıkmıştır. Rice ve diğerlerinin (1997) çalışmasında ebeveyne bağlanmanın sosyal
yeterliği arttırdığı bunun da ergenin duygusal iyi oluşunu arttırdığı görülmüştür.
Sonuç olarak, kişilerarası yeterliğin bağlanma ve öznel iyi oluş arasındaki kısmi aracılığına ilişkin
bulgular alanyazınla örtüşmektedir. Ebeveyn ve akrana güvenli bağlanma arttıkça ergenlerin
kişilerarası yeterlikleri artmakta ve bu da ergeni daha mutlu etmektedir. Ergenlik döneminde birey
yakınlık, güven, ilgi vb. ihtiyaçlarını karşılamak için hem ailesine hem de arkadaşlarına ihtiyaç
duyduğu bu ihtiyaçlarının karşılanması durumunda Bowlby'nin (2012b) belirttiği üzere, birey keşfetme
davranışı sergilemekte, başkaları ile daha iyi etkileşime girebilmektedir. Bağlanma kuramına göre
bebek bakıcısı ile olan ilişkisi sonucunda hem kendi değerine hem de başkalarının değerine ilişkin
olumlu ya da olumsuz içsel temsiller geliştirmektedir. Bu içsel temsiller yaşam boyu sürme eğilimi
göstermektedir. Dolayısıyla güvenli bağlanmaya sahip ergenler, başkalarını güvenilir ve ihtiyaç
duyduğunda yardım edebilir olarak gördüklerinden rahatlıkla ilişkiyi başlatabilirler. Ya da kendilerine
ilişkin içsel temsilleri olumlu olduklarından rahatsız oldukları bir durumda rahatlıkla gücünü ortaya
koyabilirler. Aynı şekilde, güvenli bağlanan ergen hem kendini hem de karşısındaki bireyi değerli
gördüğünden ortaya çıkan bir çatışmayı olumlu olarak sonuçlandırabilir. Gücünü ortaya koyma ve
ilişkiyi başlatma, dışa dönük kişilik özelliği ile olumlu yönde ilişkilidir (Gorska, 2011). Alanyazın
incelendiğinde dışa dönüklüğün mutluluğun önemli bir yordayıcısı (González Gutiérrez, Jiménez,
Hernández ve Puente, 2005; Hills ve Argyle 2001) olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmadaki
nihai modelde yer alan değişkenlerin ebeveyne ve akrana bağlanma ile öznel iyi oluş arasında aracılık
etmesi makul görünmektedir. Buhrmester ve diğerleri (1988), kişilerarası yeterlikleri yüksek olan
bireylerin yaşamlarında daha az sorun olabileceği ve dolayısıyla bu kişilerin yaşamlarını daha iyi
yönetip daha çok mutlu olacaklarını belirtmektedir. Yine onlara göre belki de yaşanılan olumsuz
duygular sosyal etkileşimlerden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla ergenler ailesiyle, arkadaşlarıyla
nitelikli ilişkiler kurdukça kişilerarası yeterlikleri artacaktır. Böylece ergenler arkadaşlarıyla,
öğretmenleriyle ya da herhangi birisiyle daha uygun ve etkili ilişkiler geliştirdikçe daha çok mutlu
olacaklardır.
Çoklu grup yapısal eşitlik modellerinde ebeveyn ve akrana bağlanma ile kişilerarası yeterlik
arasındaki ilişkinin cinsiyete göre değişmediği görülmüştür. Alanyazın incelendiğinde çalışmaların
önemli bir kısımında cinsiyet bakımından ebeveyne bağlanmada farklılık görülmez iken; akrana
bağlanmada kızların erkeklere göre akranlarına daha fazla bağlandığı görülmektedir. Kızlar erkeklere
göre akranlarına kendilerini daha çok açmakta ve akranlarıyla daha çok yakınlık kurmaktadırlar
(Berndt, 1992; Buhrmester vd., 1988; Furman ve Buhrmester, 1985). Bunun yanında, gücünü ortaya
koyma ve ilişkiyi başlatmada erkeklerin kızlara göre daha iyi olduğu görülürken (Buhrmester vd.,
1988), başka bir çalışmada (Gorska, 2011) gücünü ortaya koyma ve ilişkiyi başlatmanın cinsiyet
açısından farklılaşmadığı görülmüştür. Alanyazın incelendiğinde akrana ve ebeveyne bağlanma ile
kişilerarası yeterlik arasındaki ilişkinin cinsiyete göre değişip değişmediğini inceleyen araştırmaların
sınırlı olduğu görülmektedir. Türkiye'de yapılan çalışmaların birinde (Bayraktar, Sayıl ve Kumru, 2009)
cinsiyet açısından akrana bağlanma ile olumlu sosyal davranışlar arasında anlamlı bir fark olmadığı
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hem kızların hem de erkeklerin bu bakımdan benzer olduğu görülmüştür. Aynı çalışmanın lise
örnekleminde ebeveyne bağlanma ile empati arasındaki anlamlı ilişki sadece kız ergenler için elde
edilmiştir. Başka bir çalışmada, Laible, Carlo ve Roesch (2004) kızların erkeklere göre daha çok
akranlarına bağlandıkları görülmüştür. Buna ek olarak kızlar erkeklere göre daha fazla empatik ve
olumlu sosyal davranış göstermişlerdir. Sınırlı sayıda çalışmalarda görüldüğü üzere kızların erkeklere
göre daha empatik davranması beklenilebilir bir durumdur. Kızların erkeklere göre akranlarına daha
fazla bağlandığı, buna bağlı olarak da kişilerarası yeterliklerinin yüksek olması beklenilebilir. Ancak bu
çalışma bulguları incelendiğinde erkeklerin akrana bağlanma puan ortalamalarının kızlardan yüksek
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte nihai modelde yer alan kişilerarası yeterlik alt boyutları
puanları açısından kız ve erkek puan ortalamalarının birbirine yakın olduğu, hatta beklenenin aksine
modelde yer almayan duygusal destek sağlama puan ortalamalarının erkeklerde kızlardan yüksek
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla belki de bu çalışmada erkekler kızlara göre akranlarına daha çok
bağlanıp, aynı zamanda akranlarına daha çok duygusal destek sağlayıp karşılığında duygusal destek
algılarken nihai modelde duygusal destek sağlama boyutunun olmamasından dolayı anlamlı bir
farklılık ortaya çıkmamış olabilir.
Cinsiyet bakımından bazı çalışmalarda ebeveyne bağlanmada farklılık görülmez iken; kızların
erkeklere göre akranlarına daha fazla bağlandığı ifade edilmişti. Öznel iyi oluşun cinsiyete göre değişip
değişmediğine ilişkin araştırma bulgularının ise tutarsız olduğu görülmektedir. Alanyazın
incelendiğinde ebeveyne ve akrana bağlanma ile öznel iyi oluş arasında cinsiyet açısından farklılık olup
olmadığına ilişkin sınırlı sayıda çalışmanın olduğu görülmektedir. Doğrudan ve dolaylı olarak bu
çalışma ile ilişkili olabilecek çalışma bulgularının bu çalışma ile tutarlı olmadığı görülmektedir. Ma ve
Huebner (2008), bağlanma ve yaşam doyumu ilişkisinde cinsiyet farkının önemli olabileceğini
belirtmektedir. Yaptıkları çalışmada cinsiyet bakımından kızlarda akrana bağlanma, ebeveyne
bağlanma ile yaşam doyumu arasında kısmen aracı etkiye sahipken erkeklerde bu ilişkinin olmadığı
bulunmuştur. Başka bir deyişle, kızların ebeveyne bağlanmalarının öznel iyi oluşlarına olan etkisinin
dolaylı olduğu öznel iyi oluşlarının daha çok akranlarına bağlanma kalitesi ile ilişkili olduğu
görülmüştür. Hay ve Ashman (2003), ergenlerin benlik kavramı ve psikolojik iyi oluş gelişimleri
üzerinde ebeveyn ve akranların etkisinin cinsiyet açısından göreceli olduğunu belirtmektedirler. Ancak
yaptıkları çalışmada erkek ergenlerin ebeveynleri ile olan ilişkilerinin duygusal kararlılıklarında önemli
olduğu görülürken kızlarda önemli olmadığı görülmüştür. Onlara göre kızlara ve erkeklere aile içinde
farklı rollerin yüklenmesi ya da ailelerin erkek çocuklarla daha fazla zaman geçirmesi, daha fazla
ilgilenmesi bu durumun olası nedenlerindendir. Cinsiyet açısından sınırlı sayıda araştırma bulgularının
farklı sonuçlar ortaya koyduğu görülmektedir. Bu bakımdan, daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için
cinsiyet açısından ebeveyne ve akrana bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkiyi açıklayan daha çok
araştırmaya ihtiyaç duyulacağı söylenebilir.
Bu çalışmada, çoklu grup yapısal eşitlik modellerinde sadece kişilerarası yeterlikten öznel iyi
oluşa giden yolun cinsiyet açısından farklılaştığı bulunmuştur. Erkekler için kişilerarası yeterlikten
öznel iyi oluşa giden yol anlamlı iken kızlarda bu ilişkinin anlamlı olmadığı ortaya çıkmıştır.
Buhrmester ve diğerleri (1988), kişilerarası yeterlik açısından araştırmaların cinsiyet
karşılaştırmalarında tutarsız olduğunu ancak kuramsal olarak ilişkiyi başlatma ve gücünü ortaya
koymanın erkeklerde kızlara oranla daha güçlü olduğu duygusal destek sağlama ve kendini açmanın
ise kızlarda erkeklere göre daha güçlü olabileceğini ifade etmişlerdir. Başka bir çalışmada (Gorska, 2011)
kendini açma, çatışma çözme, gücünü ortaya koyma ve ilişkiyi başlatmanın cinsiyet açısından
farklılaşmadığı, sadece duygusal destek sağlamanın kızlar lehine farklılaştığı görülmüştür.
Bu çalışmaya bakıldığında, nihai modelde kişilerarası yeterlik alt boyutlarından ilişkiyi
başlatma, gücünü ortaya koyma ve çatışma çözmenin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu alt
boyutların etkileşimli etkilerinin sonucu olarak erkeklerin kızlara göre bu alanlarda daha güçlü
olabileceği ve bunun da erkeklerin öznel iyi oluşlarını arttırdığı söylenebilir. Bu durumun olası
nedenlerinden bir tanesi içinde yaşanılan kültürün erkek ve kadınlara atfettiği farklı roller olabilir.
Markus ve Kitayama (1991), kültürlere göre benlik yapılarının değiştiğini doğu toplumlarında daha çok
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ilişkisel benlik yapısının, batı toplumlarında ise daha çok bağımsız benlik yapısının olduğunu ifade
etmektedirler. Kadın ve erkekler çocukluktan sonra toplumsal cinsiyet rolleri açısından değişik beceri
ve yetenek gerektiren işlerde çalıştıklarından farklı yollarla topluma dahil olmaktadırlar. Kadın ve
erkeklerin belli bir kültür bağlamında benlik yapıları, amaçları, etkileşimleri ve değerleri şekil
almaktadır (Cross ve Madson, 1997).
Kadınlar ve erkekler ilişkilerinde farklı davranışlar
sergilemektedirler. Kadınlar daha çok ilişkisel benlik kurgusu geliştirirken erkekler bağımsız benlik
kurgusu geliştirmektedirler (Cross ve Madson, 1997). Bireyin cinsiyet rolü içinde yaşadığı toplum
kuralları ile uygun olarak öğretilmekte ve bireyin bu cinsiyet rolü kalıpları içinde davranması
beklenmektedir (Özbay, Terzi, Erkan, Cihangir Çankaya, 2011). Örneğin toplumun önemli bir
çoğunluğunda, cinsiyet rolleri bakımından kızların daha edilgen ve duygusal; erkeklerin ise daha
atılgan ve sorun çözmede becerikli olarak davranması beklenir (Kısaç, 1999). Aileler akran ilişkilerinde,
sosyal etkinliklere katılımda erkeklere daha fazla özgürlük tanırken kızları sınırlayabilmektedir.
Dolayısıyla erkeklerin sosyal ilişkilere katılımı, akranlarıyla daha çok vakit geçirmesi desteklenirken,
kızlar aynı desteği göremeyebilir. Bunun yanında kızların girişken ve konuşkan olması özellikle
toplumun bazı kesimlerinde hoş karşılanmayabilir. Bu nedenle kızların ilişki başlatma, gücünü ortaya
koyma ve çatışma çözme girişimleri belki de toplumun beklentileri ve değer yargıları ile
uyuşmamaktadır. Böylece kızların atılgan davranışlar göstermeleri, toplumun beklentilerine ters
düşebileceğinden kendilerini iyi hissetmemelerine neden olabilir.

Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmanın sonuçlarına göre; Ebeveyn ve akrana bağlanma kişilerarası yeterliği ve öznel
iyi oluşu doğrudan etkilemektedir. Kişilerarası yeterlik ise öznel iyi oluşu doğrudan etkilemektedir.
Ebeveyn ve akrana bağlanma ile öznel iyi oluş arasında kişilerarası yeterlik kısmen aracılık etmektedir.
Bu çalışmada beş alt boyuttan oluşan kişilerarası yeterliğin duygusal destek sağlama ve kendini açma
dışında olan ilişkiyi başlatma, gücünü ortaya koyma ve çatışma çözme alt boyutları aracılık etmektedir.
Ebeveyn ve akrana bağlanma ile kişilerarası yeterlik arasındaki ilişki cinsiyete göre değişmemektedir.
Benzer şekilde ebeveyn ve akrana bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişki cinsiyete göre
değişmemektedir. Sadece kişilerarası yeterlik ve öznel iyi oluş arasındaki ilişki cinsiyete göre
farklılaşmaktadır. Erkekler için kişilerarası yeterlikten öznel iyi oluşa giden yol anlamlı iken; kızlarda
bu ilişkinin anlamlı olmadığı ortaya çıkmıştır.
Bu sonuçlardan yola çıkılarak ileride yapılacak çalışmalara ve alanda çalışan uzmanlara yönelik
bazı öneriler geliştirilmiştir. Bu çalışma, ergenler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, bu araştırma
sonuçları ergenler için yorumlanabilir. Kişilerarası yeterlik hem bireyin kendi beyanına hem de bireyi
yakından tanıyan ebeveyn, akran ve öğretmen beyanına bağlı olarak ölçülebilir. Bu çalışmada bireyin
kendi beyanına dayalı olarak ölçülmüştür. Yakın tanıdıkların beyanlarına başvurulması çalışmaları
daha çok güçlendirebilir. Bunun yanında kişilerarası yeterlik ölçeği uyarlama çalışmasının yapıldığı
birinci grupta yer alan 35 katılımcının üç ay sonra araştırmada öne sürülen modelin test edilmesinde
tekrar bildirimlerine başvurulması katılımcıların ölçeklere aşina olabileceklerinden bir sınırlılık olarak
görülebilir. Kişilerarası yeterlik ve kişilerarası yeterliğin bileşenleri ilişkinin farklı aşamalarında, farklı
ilişki türlerinde ve farklı yaşam dönemlerinde değişebilir. Dolayısıyla farklı yaş gruplarında ve farklı
ilişki türlerinde kişilerarası yeterliğin rolü incelenebilir. Bu kişilerarası yeterliğin ayrıntılandırılmasında
ve kişilerarası yeterliğe daha bütünleyici bir bakış açısı sunmasında önemli olabilir. Araştırmada yer
alan değişkenler arasındaki ilişkilerin çoklu grup yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi ve bunun
sonucunda ortaya çıkan bulgular önemli bir sonuç olarak düşünülebilir. Alanyazın incelendiğinde, bu
türde çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu bakımdan, gelecek araştırmalarda bu değişkenler
arasındaki ilişkiler cinsiyet bakımından incelenebilir. Kişilerarası yeterliği arttıran ve azaltan faktörlerin
öznel iyi olmayla birlikte etkileşimi bir modelde incelenebilir. Fark analizleri ile bağlanma türünün
yeterliği ve uygunluğuna rağmen öznel iyi olmaya veya iletişim yeterliğine katkı sağlamayan
nedensellikler keşfedilerek daha açıklanabilir yeni unsurlar açığa çıkartılabilir. Kişilerarası ilişki
yeterliği ve öznel iyi olma durumsal faktörlere göre sürekli değişebilir. Ancak bağlanma daha çok
erişilen bir sonuçtur. Bu bakış açısından değişim üreten kaynakların bağlanma türlerine göre nedensel
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ilişki bağlamında sürekli karşılaştırılması yeni yorum ve nedensellik keşifleri getirebilir. Pozitif
psikoloji kapsamında bakıldığında özellikle yurt dışında gençlerin yeterliklerini arttırmaya yönelik
programlar yapılmaktadır. Türkiye'de de benzer nitelikte programların (bkz. Eryılmaz, 2012) yapıldığı
görülmektedir. Bu bağlamda kişilerarası yeterlik programlarıyla gençlerin yeterlikleri arttırılabilir.
Böylece kişilerarası yeterliği artan gençlerin öznel iyi oluşlarına katkı sağlayabilir. Kişilerarası yeterliğin
akran ilişkileri, romantik ilişkiler, duygu düzenleme, yılmazlık, okul yaşantıları, evlilik yaşantıları,
sosyal medya kullanımı gibi psiko-sosyal değişkenlerle ilişkileri incelenebilir. Bunlara ek olarak
psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarının ailelere yönelik olarak verdikleri konferans ve
seminerlerde öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasında ailelerin rolünün yanında akran
ilişkilerinin de önemine dikkat çekilebilir. Güvensiz bağlanmaya sahip olan öğrenciler belirlenerek
kişilerarası yeterliğe ilişkin yapılacak eğitimlerde öncelik bu öğrencilere verilebilir.
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