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ÖNSÖZ   

Bu araĢtırma bir erdem olarak kabul edilen affediciliğin algılanma boyutu ile ilgilidir. 

Algılanan ebeveyn affediciliği,  umut ve iyimserlik değiĢkenleriyle birlikte incelenmiĢtir. Bu 

çalıĢma anne babalara ve psikolojik danıĢmanlara bir kaynak niteliğinde olabilir; psikoloji ve 

eğitim alanındaki çalıĢmalara katkı sağlayabilir.  

Bu çalıĢmaya karar verdiğim ilk andan itibaren yoğun çalıĢma temposu içinde bile 
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ederim. Bu çalıĢmayı, bana affediciliği ilk öğretenlere, annem Sevgi ve babam Dr. H. Verdî 

KANKILIÇ‟a ithaf ediyorum. 
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ÖZET 

 

Bu araĢtırmada, ergenlerin umut ve iyimserlik puanları ile algılanan ebeveyn 

affediciliği puanları arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığına bakılmıĢtır. Amaçsal 

örnekleme yöntemi kullanılarak ulaĢılan çalıĢma grubu, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 

Gaziantep‟te MEB‟e bağlı okullardaki (321‟i kız, 341‟i erkek, 1‟i belirtmeyen) toplam 663 

öğrenciden oluĢmaktadır. Veri toplama aracı olarak KiĢisel Bilgi Formu, Algılanan Ebeveyn 

Affediciliği Ölçeği, Umut Ölçeği, Ġyimserlik Ölçeği ve Anne-Baba Tutum Ölçeği 

kullanılmıĢtır. ĠliĢkisel Tarama Modeline dayanarak araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir. Pearson 

Korelasyon Tekniği, Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA), çoklu karĢılaĢtırma için 

Games-Howell post-hoc testi kullanılmıĢtır. Algılanan ebeveyn affediciliği ile umut arasında 

düĢük düzeyde pozitif ve anlamlı bir iliĢki, algılanan ebeveyn affediciliği ile iyimserlik 

arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir iliĢki, umut ile iyimserlik arasında orta düzeyde 

pozitif ve anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Umut ve iyimserlik puanları algılanan ebeveyn 

affediciliğinin her düzeyinde farklılaĢmaktadır. Sonuçlar, algılanan ebeveyn affediciliğinin 

çocukların iyilik hallerine etkisi açısından tartıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Algılanan ebeveyn affediciliği, umut, iyimserlik.  
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ABSTRACT 

 

In this study, whether there was a significant relationship between teenagers‟ hope and 

optimism scores and perceived parental forgiveness scores was examined. The study group 

consisted of 663 students (321 females, 341 males, 1 unstated) from the schools in Gaziantep 

in 2018-2019 academic year. Data collection tools were Personal Information Form, 

Perceived Parental Forgiveness Scale, Hope Scale, Optimism Scale and Parental Attitude 

Scale. The study was based on correlational model. Pearson Correlation and One-way 

ANOVA were used and Games-Howell post-hoc test was used for multiple comparisons. It 

was found that there was a low but positive relationship between perceived parental 

forgiveness and hope; moderate positive, significant relationship between perceived parental 

forgiveness and optimism, and moderate positive, significant relationship between hope and 

optimism. Hope and optimism scores differed  in each level of  parental forgiveness. Results 

were discussed in terms of the influence of parental forgiveness for children‟ wellness. 

 

Keywords: Perceived parental forgiveness, hope, optimism. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

GĠRĠġ 

 

1.1. Problem Durumu 

Pozitif psikoloji, güncel bir yaklaĢım olarak birçok araĢtırmacının çalıĢmalarına ıĢık 

tutmaktadır. Ġkinci Dünya SavaĢı‟na kadar psikoloji biliminin temel hedefleri ruhsal kökenli 

hastalıklar, insanı daha iyiye doğru geliĢtirme ve zeka/yetenek durumuyla ilgili çeĢitli 

çalıĢmalardır. Ġkinci Dünya SavaĢı‟nda, değiĢik ruhsal travmalara maruz kalmıĢ askerlerden 

dolayı, araĢtırmacılar diğer iki boyutu ihmal ederek ilk hedefe odaklandılar. Böylece ruhsal 

kökenli hastalıkları tedavi edebilme boyutu öncelik kazanmıĢ oldu (Linley, 2009). Sonraki 

yıllarda pozitif psikoloji akımının etkisiyle, insan yaĢamının olumsuz taraflarından çok, 

olumlu taraflarıyla ilgilenilmeye baĢlanmıĢtır. Temelleri humanist psikolojiye dayanan pozitif 

psikoloji alanına önemli katkıları olan ve bu yaklaĢımın önde gelen savunucularından biri 

Martin Seligman‟dır. Seligman ve Csikszentmihalyi'e (2000) göre pozitif psikolojinin konusu 

öznel yaĢantılardır.  Affetme, umut, baĢaçıkma, olumlu geliĢim özellikleri ve iyimserlik gibi 

konular pozitif psikolojinin temel inceleme alanları arasında yer almaktadır.   

Affetme, kiĢinin incinme yaĢantısı sonrası oluĢan öfke ve öç alma duygularıyla 

savaĢıp, hayata daha olumlu duygulanım ile devam edebilme yöntemidir. Affetme, yalnızca 

öç alma ve öfkeden vazgeçmek değil; bunların yerine suçlu kiĢiye iyi niyet ve sevgi duymayı 

da içerir (Taysi, 2007). Algılanan ebeveyn affediciliğinde ise çocuğun ebeveyniyle yaĢadığı 

çatıĢma sonrasında, olumsuz duygular yerine sevgi ve Ģefkat duyguları hissederek 

affedildiğinin farkına varması söz konusudur. Affetme becerisi, çocukluk dönemlerinde yakın 

iliĢki içindeki ebeveynden edinilebilir. Ġlk çocukluk yıllarındaki iliĢkilerde öfkeyi bastırma 

hususunda ana-babanın rolü yadsınamaz (Akhtar, 2002). Çocuğun ebeveyni tarafından 

affedildiğini hissetmesi, geliĢimsel olarak iĢlenmemiĢ, bitirilmemiĢ duygusal yaĢantılar 

geliĢtirmesine engel olacaktır. Özellikle ebeveyn eksenli affedilme duygusu yaĢam enerjisinin 

kaynağı olarak umut ve iyimserlik duygularının geliĢmesine kaynaklık edeceği 

değerlendirilmektedir.  
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Umut kavramı, mitoloji, din, felsefe, edebiyat, tıp ve psikolojinin konusu olmuĢ, iyi ve 

kötü taraflarıyla insan hayatındaki yerini ve önemini yitirmeden var olmaya devam 

etmektedir. Bireyi ileriye yönelik güçlendiren, problemlere değiĢik çözümler sunan bu 

kavram, psikoloji, tıp, ilahiyat ve eğitim gibi çeĢitli meslek alanlarında çalıĢılmaktadır 

(Tarhan, 2012).  Snyder‟a (2002) göre, umut, kiĢinin hedeflerine ulaĢabilmesi için yeni yol ve 

yöntemler üretmesi ve bu yol ve yöntemleri kullanmasına yönelik kendini motive 

edebilmesine iliĢkin algılanan yeteneğidir. Umut, var olmanın gizemine katılarak bireyin 

varoluĢsal özünün görünen yüzüdür (Koç, 2008). 

          Ġyimserlik, umut kavramıyla yakın iliĢki içindedir ve ikisi de yaĢama iliĢkin 

kazanımlara yöneliktir  (Goleman, 2016). Duygusal zekâ olarak bakıldığında iyimserlik, zor 

olaylar karĢısında insanları umutsuzluktan, boĢ vermiĢlikten ya da psikolojik rahatsızlıklardan 

uzak tutmayı amaçlamaktadır. Ġyimser bireyler, karĢılaĢtıkları zorluklara rağmen 

özgüvenlerini yitirmemekte, daha iyi bir gelecek için engelleri aĢabileceklerine dair pozitif bir 

beklenti içinde devamlı çaba göstermekte, potansiyellerini güçlüklere karĢı 

yönlendirmektedirler (Terzi, 2008). Daco (1989), iyimserliği, zorluklara ve olumsuz 

durumlara katlanabilme gücünü arttıran, yaĢama karĢı olumlu duygular ve problemleri 

çözebilme yetisi kazandıran, kariyer ve akademik anlamda baĢarılı kılan, sağlıklı ve kısaca 

psikolojik rahatsızlıklara yakalanmamak için de önemli bir yöntem olarak değerlendirmiĢtir.  

         Birey, dünyaya geldiği ilk andan itibaren bulunduğu çevrenin etkisine maruz kalır. 

Affedicilik, umut ve iyimserlik ile ilgili ilk yaĢantılar genellikle aile içerisinde olmaktadır. 

Soy bağıyla birbirine bağlı kiĢilerden oluĢan ve bir grup olarak kabul edilen aile; biyolojik, 

psikolojik ve sosyolojik yönleri olan bir bütündür (Canatan ve Yıldırım, 2013).  Ebeveynin 

çocuk üzerindeki etkisi psikoloji biliminin en önemli ilgi odağı ve çalıĢma konularından 

biridir. Freud, kiĢiliğin özellikle ilk çocukluk yıllarında ebeveyn-çocuk iliĢkisine dayalı 

olduğunu,  çocukluk yaĢantısında özellikle anne ile çocuğun kurmuĢ olduğu iliĢkinin kiĢilik 

geliĢiminin temelini oluĢturduğunu ileri sürerken; ilerleyen yıllarda John Bowlby, Harry Stack 

Sullivan, Diana Baumrind, Carl Rogers gibi pek çok kuramcı da, yaklaĢımlarında ebeveyn-

çocuk iliĢkisine ve çocukluk yıllarının önemine vurgu yapmıĢlardır (Dural ve Yalçın, 2014).  

        Aile içinde kurulan iletiĢimin niteliği çocuğun daha sonra çevresiyle olan iliĢki ve 

iletiĢimini etkileyebilir. Bilhassa aile ortamlarındaki iliĢkilerde, ebeveynler ve çocuklar 

birbirlerinin en önemli tanıkları olurlar (Cüceloğlu, 2016). Ebeveyninin affedici 

davranıĢlarına tanık olan veya kendisinin ebeveyni tarafından affedildiğini düĢünen ve 

hisseden çocuk, hayata umutlu ve iyimser açıdan bakabilir. Bu öğrenme yaĢantısı, bireyin 
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olumlu duygularını geliĢtirip, psikolojik sağlamlılığını sağlayabilir. Çocuğun, ebeveyni 

tarafından herhangi istenmeyen bir davranıĢı karĢısında ceza görmesi yerine affedilmesi veya 

anne- babasından birinin diğerini affetmesi ya da anne-babası veya ikisinden birinin aile 

dıĢından birilerini affetmesi ve bu yaĢantılara çocuğun Ģahit olması durumunda çocukta kin, 

nefret ve intikam gibi olumsuz duygular yerine sevgi, umut ve iyimserliğin öne çıktığı kiĢilik 

özellikleri geliĢebilir. Özellikle çocukluk dönemlerinde olumlu duygu durumları biriktirmiĢ 

olan birey, sonraki geliĢim aĢamalarında ne kadar olumsuz yaĢantılar geçirmiĢ olursa olsun 

hayata karĢı umudunu ve iyimserliğini yitirmeyebilir. Dural ve Yalçın‟a (2014) göre kiĢilik 

geliĢimini, ebeveyn ile etkileĢimden ve erken çocukluk yıllarından ayrı olarak ele almak 

mümkün değildir. Ebeveynlerin çocuklarına yönelik tutumları, çocuğun genel olarak 

psikolojik uyumunu etkileyebilmektedir. Ana babanın çocuğu destekleyen pozitif bir tutuma 

sahip olması çocuk için olumlu geliĢimsel bir kaynak olurken, kısıtlayıcı negatif bir tutuma 

sahip olması da bir takım geliĢimsel sorunları beraberinde getirebilir (Seven, 2008). 

GeliĢimsel problemler yoğun olarak ergenlik döneminde ortaya çıkabilir. 

Ergenlik, ebeveyn ve çocuk için zor kabul edilen ve aile içi iliĢkilerde farklılaĢmaların 

olduğu bir dönemdir. Büyümeyle beraber olması beklenen geliĢimsel görevlerden dolayı aile 

dinamiğinde bir hareketlilik ve dengelerin değiĢimi söz konusudur (Özatça, 2009).  Ergenlik 

dönemi bireyin duygusal ve biyolojik değiĢimleriyle baĢlayan cinsel ve biyolojik 

olgunlaĢması ile devam eden bir süreçtir.  Normal bir değiĢim ve geliĢim evresi olan ergenlik 

dönemi kronolojik biçimde devam eder ve bireyin bağımsızlığını, toplumsal açıdan 

üretkenliğini kazandığı belirlenemeyen bir zaman diliminde biter (Özbay ve Öztürk, 1992). 

Biyolojik, psikolojik ve zihinsel geliĢmelerle birlikte hızlı değiĢmelerin de yaĢandığı ebeveyn 

ile ergenin karĢı karĢıya kaldığı bir süreçtir.  

Algılanan ebeveyn affediciliği ile umut ve iyimserlik değiĢkenlerini, çocuğun dünyaya 

geldiği ilk andan itibaren ebeveyninin tutumu, uygulamaları ve karĢılaĢtığı çevre Ģartlarlarıyla 

ele almak daha doğru bir yaklaĢım olabilir. Bununla beraber özellikle ebeveyn ile çatıĢmaların 

olduğu ergenlik çağı, bireyleĢme sürecindeki kritik dönemlerden biri olarak görülebilir. Bu 

sebeple çalıĢma grubu, kiĢilik ve kimlik oluĢumunun önemli olduğu dönemlerden olan 

ergenlik döneminde bulunan 13-18 yaĢ arasındaki kız ve erkek bireylerden oluĢmaktadır. 

Alan yazında algılanan ebeveyn affediciliğini ölçen bir ölçme aracına rastlanmamıĢ olması bu 

çalıĢmayı yapabilmek için Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği‟nin geliĢtirilmesini gerekli 

kılmıĢtır.  
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           Bu çalıĢmada algılanan ebeveyn affediciliği ile umut ve iyimserlik değiĢkenlerinin 

birbiriyle iliĢkili olup olmadığı ve algılanan ebeveyn affediciliğinin bireyi hayata karĢı ne 

denli umutlu ve iyimser yaptığı incelenmek istenmiĢtir.  Diğer bir deyiĢle ebeveyni tarafından 

affedildiği yönünde duygu ve düĢüncesi olan bireylerin, umut ve iyimserlik düzeylerinin ne 

olacağının tespitidir. Bu çalıĢmanın problemi Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir: Ergenlerin umut ve 

iyimserlik puanları ile algılanan ebeveyn affediciliği puanları arasında anlamlı bir iliĢki var 

mıdır; umut ve iyimserlik puanları algılanan ebeveyn affediciliği düzeylerine göre 

farklılaĢmakta mıdır?  

1.2. AraĢtırmanın Amacı 

        Bu araĢtırmanın amacı, ergenlerin umut ve iyimserlik puanları ile algılanan ebeveyn 

affediciliği puanları arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığına bakılarak, umut ve 

iyimserlik puanlarının, algılanan ebeveyn affediciliği düzeylerine göre farklılaĢma durumunu 

incelemektir. Diğer bir amaç ise algılanan ebeveyn affediciliğini ölçmek için gerekli olan 

ölçme aracını alan yazına kazandırmaktır. AraĢtırmanın hipotezleri aĢağıdaki gibidir:  

1- Ergenlerin umut ve iyimserlik puanları ile algılanan ebeveyn affediciliği puanları 

arasında iliĢki vardır. 

2- Ergenlerin umut ve iyimserlik puanları, algılanan ebeveyn affediciliği düzeylerine 

göre farklılaĢmaktadır. 

1.3. AraĢtırmanın Önemi 

         Affedicilik, umut ve iyimserlik kavramları din adamlarının, filozofların, tıp 

doktorlarının ve psikologların uğraĢtıkları temel konulardan olmuĢtur. Ġnsan hayatında sürekli 

var olan ve kültürden kültüre, bireyden bireye tanımı değiĢen bu kavramlar, globalleĢen 

dünyada hızlı teknolojik geliĢmelerle farklı kalıplarda var olmaya devam etmektedir. 

Affedicilik, umut ve iyimserlik kavramları özellikle bireyin dünyaya gözlerini açtığı ilk çevre 

olan aile ortamında karĢılaĢtığı tutumlarla ortaya çıkmaktadır. 

          Ergenlik dönemine giren çocuğun davranıĢındaki değiĢimler anne babayı çoğunlukla 

endiĢeye sevk etmekte ve nasıl davranacağı konusunda kararsızlık yaĢamalarına neden 

olabilmektedir.  Bu çalıĢma, anne babaların çocuklarını yetiĢtirirken affedici olmalarının 

önemi ve gerekliliğini fark etmelerini sağlayabileceği için önemlidir. Ebeveyninin 

affediciliğini algılayan çocuk, zorluklar karĢısında umutlu ve iyimser bir bakıĢ açısı 

geliĢtirebilir. Affedicilik, umut ve iyimserlik kavramları her yaĢ döneminde farklı 
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algılanabilir. Özellikle ebeveyn affediciliğinin algılanmasında ergenlik dönemi ayrı bir öneme 

sahiptir. Bu çalıĢmanın ergenlerle yapılmıĢ olması, ergenlik çağındaki çocukların soyut 

iĢlemler evresinde, kiĢilik ve kimlik geliĢimleri açısından kritik bir dönemde olmasından 

dolayıdır. Okullarda yaĢanan problemli ergen davranıĢlarının önlenmesi amacıyla önleyici 

rehberlik kapsamında aileler ile görüĢmelerde yararlanılabilecek bir kaynak olarak bu 

çalıĢmanın sonuçları uygulayıcılar açısından faydalı olacaktır.  

         Yurt içinde ve dıĢında affetme ile ilgili çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢ olmakla beraber, 

algılanan ebeveyn affediciliğine iliĢkin bir çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. Alan yazında affetme 

kavramı olayı, kendini ve diğerlerini affetme olarak görülmektedir. Bu çalıĢma affetmenin 

baĢka bir boyutu olan “affediciliğin algılanması” ile ilgilidir. Bireyin önemli diğerleri 

tarafından affedildiğini düĢünmesi ve hissetmesi, ruh sağlığı ve geliĢimi üzerinde nasıl bir 

etkiye sahip olduğu incelenmesi gereken bir konu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ebeveynleri 

tarafından affedildiğini düĢünen ergenlerin umut ve iyimserlik geliĢtirip geliĢtirmediklerinin 

araĢtırılması da bu çalıĢmanın baĢka bir önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu çalıĢma 

kapsamında geliĢtirilen Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği,  konunun araĢtırılması, 

ölçülmesi ve pozitif psikoloji ile ilgili yapılacak baĢka çalıĢmalara katkı sağlaması açısından 

önemlidir. 

1.4. AraĢtırmanın Varsayımları  

           Bu araĢtırmada, ergenlerde algılanan ebeveyn affediciliğinin araĢtırılmasına kaynaklık 

eden ebeveyn-çocuk arasındaki iliĢkilerde affetmeyi gerektirecek tutum ve davranıĢların 

olduğu varsayılmaktadır. 

1.5. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

         Bu araĢtırmanın sınırlılıkları Ģunlardır: 

1- Bu çalıĢma, ergenin ebeveyni tarafından ne kadar affedildiğine dair algısı ile sınırlıdır.  

2- Bu araĢtırma, 13-18 yaĢ arasındaki ergenler ile sınırlıdır.  

1.6.  Tanımlar 

Pozitif Psikoloji: Daha mutlu, aktif ve anlamlı bir yaĢam için insanın güçlü yönlerine 

ve olumlu karakter özelliklerine vurgu yapan psikoloji yaklaĢımıdır (Seligman ve 

Csikszentmihalyi, 2000). 
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Affedicilik: Bireyin iliĢkilerinde kendini inciten tarafa karĢı, aynen karĢılık verme ve 

yabancılaĢma motivasyonu yerine uzlaĢma motivasyonunun artmasını sağlayan özelliktir 

(McCullough, Worthington ve Rachal, 1997).  

Umut: KiĢinin hedeflerine ulaĢabilmesi için yeni yol ve yöntemler üretmesi ve bu yol 

ve yöntemleri kullanmasına yönelik kendini motive edebilmesine iliĢkin algılanan yeteneğidir 

(Snyder, 2002). 

Ġyimserlik: YaĢamın güçlüklerine ve engellemelerine karĢın iyi Ģeylerin olacağı 

yönünde inançlı bir tutum sergilemektir (Scheier ve Carver, 1992). 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Pozitif Psikoloji 

        Pozitif psikoloji hareketi, insan davranıĢlarının hastalıklı ve olumsuz yönleri ile uğraĢan 

psikoloji bilimine bir tepki olarak meydana çıkmıĢtır (Luthans, 2002a). Pozitif psikolojinin 

amacı, insan davranıĢlarında neyin yanlıĢ olduğu değil, neyin doğru olduğu ile ilgilidir. 

Zayıflıklar yerine güçlü olan yönlere odaklanmak, incinmiĢlik yerine dayanıklılık, ruhsal 

patolojiler yerine daha sağlıklı ve mutlu bir yaĢam için çalıĢmaktır  (Luthans, 2002b). 

Psikoloji alanının çeĢitli ruhsal hastalıklarla uğraĢmasının temel sebebi; II. Dünya SavaĢı 

sonrasında, savaĢ gazilerinin yaĢadıkları ruhsal hastalıklara yardımcı olmak, bu hastalıkların 

teĢhisini koymak ve tedavisini yapmaktır. Böylece psikolojik yaklaĢım ve uygulamaların 

temelinde, psikolojik kökenli hastalık sebeplerinin tespit edilmesi ve bu tarz problemleri olan 

bireyleri iyileĢtirme çabaları vardır  (Karaırmak ve SiviĢ, 2008).  

        Pozitif psikolojide sistematik olarak bireyi güçlü ve kıymetli yapacak değerlerin 

incelenmesi için üç farklı analiz düzeyi vardır. Luthans, (2002b), Seligman ve 

Csikszentmihalyi (2000)‟nin görüĢlerine katılarak bu analiz düzeylerini Ģöyle açıklamıĢtır: a) 

öznel seviye; iyilik hali, geçmiĢten Ģikayetçi olmamak, akıĢ ve Ģu andan mutlu olma durumu, 

gelecek için umut ve iyimserlik vb. olumlu kiĢisel yaĢantılar,  b) Mikro, kiĢisel seviye; sevme 

sevilme, güzellik duygusu uyandıran Ģeyler, kararlılık, affetme, moral, umut ve iyimserlik gibi 

olumlu nitelikler,  c) makro kategori ve kurumla ilgili seviye ise; insanların daha iyi düzeyde 

yurttaĢ olmasına dair çalıĢmalar, mesuliyet, fedakar olma, nazik olma, hoĢ karĢılama ve iyi bir 

iĢ disiplini gibi motivasyon arttıran erdemli yurttaĢlık özellikleridir.  

       Güncel bir kuram olan, pozitif psikoloji konusunda çalıĢmalar gün geçtikçe artmakta ve 

öznel iyi oluĢ, affetme, umut, iyimserlik, psikolojik sağlamlık, olumsuzluklarla baĢ etme ve 

güçlü karakter özellikleri, özgüven, öz yeterlik gibi çeĢitli kavramların çalıĢmalarda yer aldığı 

görülmektedir. Otantiklik, proaktivite, azim, minnettarlık, mütevazilik, duyarlılık gibi daha bir 

çok kavram araĢtırma konusu olmuĢtur  (Kutanis ve Yıldız, 2014).   Pozitif psikoloji narsist ve 

bencil bir yaklaĢıma karĢı durur ve bir kiĢinin iyilik halinin artmasıyla diğer kiĢi üzerindeki 

olumlu ve geliĢimsel sürece odaklanır (Hefferon ve Boniwell, 2014).  
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      2.1.1. Pozitif Genç GeliĢimi 

      Pozitif genç geliĢimi, güç temelli bir yaklaĢımdır. Ekolojik ve geliĢimsel sistem 

kuramlarına dayalı bir yaklaĢım olup, medikal modele (hastalık, travma vb.) karĢı olarak 

meydana çıkmıĢtır (Eccles ve Gootman, 2002). Gençliğin pozitif geliĢimi için geliĢtirilmiĢ 

olan 5C modeli yeterlilik, özgüven, bağlılıklar, kiĢilik ve Ģefkat kavramlarını içerir (Lerner, 

Phelps, Forman ve Bowers, 2009). Pozitif genç geliĢimi yaklaĢımı, genç bireylerin baĢına 

gelebilecek ve onları etkileyebilecek geliĢimsel güçlükler, beklenmeyen olumsuzluklar 

olabileceğini kabul ederken bu durumlara odaklanmak yerine güçlü yanlara odaklanma 

görüĢünde olan bir yaklaĢımdır. Pozitif genç geliĢimi uygulamalarında, sorunlar oluĢmadan 

öncesinde gençlerin desteklenmesi amaçlanmalıdır. Genç bireylerin gereksinimleriyle ilgili 

olumlu sonuçlar üzerinde durmak, olumsuz sonuçların azalmasını sağlayacağından, 

problemleri önleme çabasına katkıda bulunabilir. Gençlerin pozitif geliĢimi konusunda ise en 

çok önemsenen kısım, olumlu nitelikler kapsamında değerlendirilen karakter özellikleridir. 

Genç yaĢtaki bireylerin sorunlarını azaltan ve geliĢimlerini (akademik baĢarı, sağlıkla ilgili 

konular) iyileĢtiren öznel nitelikleri, sağlam kiĢilik özellikleri kapsamında 

değerlendirilmektedir  (Steen, Kachorek ve Peterson, 2003‟ten aktaran Kabakçı, 2013). 

Pozitif gençlik geliĢimi kuramında genç bireylerin karakterlerindeki olumlu ve güçlü taraflara 

vurgu yapılmakta, bu niteliklerin geliĢmesi desteklenerek sonraki geliĢim döneminde 

yaĢamlarında iĢlevsel olması hedeflenmektedir (EkĢi, Demirci, Kaya ve EkĢi, 2017). Genç 

bireylere olumlu katkıları olan karakter güçleri arasında affedicilik, umut ve iyimserlik de 

vardır. 

        Affedicilik ve merhamet,  hatalı davranıĢlarda bulunanları affetmek, karĢı tarafa bir Ģans 

daha tanımak ve intikam duyguları beslememek Ģeklindeki karakter gücü olabilir. Vicdanlı 

olmanın, merhamet duyguları taĢımanın diğer bir Ģekli, affedicilik olarak görülebilir. 

Affediciliğe kuvvetli biçimde yatkın bireyler; incinme yaĢantıları sonrasında çabucak 

üstesinden gelebilme, uzunca bir zaman kindar olmama, öç almayla uğraĢmanın sorunların 

çözümünde baĢarılı olmayacağına dair inanç, inciten tarafla iliĢkilerini düzenlemeye önem 

verme, karĢı tarafa misilleme yapmama, kötülük yapan tarafla nasıl mücadele edeceğine dair 

vaktini harcamama gibi niteliklere sahiplerdir (Kabakçı, 2013).  

       Umut, iyimserlik ve gelecek yönelimli olma, geleceğe dair en güzel beklentilere sahip 

olmak, bu beklentilerin baĢarılı bir biçimde gerçekleĢmesi için gayret sarf etmektir. Umutlu 

ve iyimser olmak, geleceğe dair düĢünce, duygu ve motivasyonel bir hal içinde olmaktır.  

DüĢünce bazında, gelecekte olması arzulanan olayların ve sonuçların istendik Ģekilde 
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olacağına inanma, bunun için gereken gayretleri göstereceğine güvenme ve amaçlı bir Ģekilde 

motive olabilme yeterliğiyle alakalı niteliklerdir. Kaybetmenin yüksek olasılıklı olduğu 

yarıĢlardan, oyunlardan kaçınma, negatif değerlendirmeyle karĢı karĢıya kalındığında ise daha 

iyisini yapabilmek için çaba içinde olmak, krizi fırsata çevirme ve bardağın dolu tarafına 

bakma umutlu bir birey olmanın göze çarpan diğer nitelikleridir (Kabakçı, 2013).  

2.1.2. Ergenlik  

Pozitif gençlik geliĢimi yaklaĢımının odağında ergen bireyler vardır. Ergen, kelime 

olarak Batı‟daki alan yazında “adolescent” kelimesine karĢılık gelmektedir. Latince 

“adolescere” fiil kökünden gelmekte ve büyümek, olgunlaĢmak manasında kullanılmaktadır. 

Bu kelime, yapısından dolayı bir durum değil, bir süreç belirtir. Ergenlik, bireyde 

gözlenebilen süratli ve sürekli bir geliĢim dönemidir (Yavuzer, 2007). Bedensel olarak kilo 

artıĢı ve boy uzamasıyla beraber organların yapı ve görevlerinin olgunlaĢması ile duygu 

durumundaki ani dalgalanmaların görüldüğü; çevresel etmenlerden kolayca etkilenme, 

toplumda bir kimlik sahibi olmak için gösterilen gayretlerin olduğu kiĢilik oluĢumu için 

önemli bir evredir (Avcı, 2006). 

        Psikoanalitik yaklaĢıma göre geliĢim dönemleri oral dönem bebeğin bir ve bir bucuk 

yaĢına kadar olan sürecini, anal dönem bir bucuk yaĢından ve üç yaĢına kadar olan sürecini, 

fallik dönem üç yaĢ civarını ve latent dönem beĢ altı yaĢtan on iki yaĢına kadar olan sürecini 

yansıtır (Kulaksızoglu, 1998).  GeliĢim dönemlerinden olan genital dönem ergenlik dönemi 

olarak bilinir ve 11-13 yaĢlarında baĢlayıp, genç yetiĢkinliğe kadar devam eder. Çocukluktan 

çıkıp, bedensel olarak olgunluğa eriĢen gencin bazı hormonlarının harekete geçmesiyle cinsel 

dürtüler güçlü Ģekilde kendini gösterir ve daha evvelki geliĢim dönemlerinde yaĢanan 

çatıĢmalar tekrar baĢlar (Gençtan, 1995). Ergen bireyler, bu dönemde karĢı cinse olan 

arkadaĢlıklara daha meyillidirler. Ergenler fiziksel ve biliĢsel olarak kendileriyle yakından 

ilgilenirler. DıĢ görünüĢlerini ve baĢkalarının gözündeki imajlarını önemserler. EleĢtirilere 

kapalı, savunmacı ve narsist bir eğilim gösterebilirler. Savunma mekanizmaları bu süreçte 

artabilir. Ergen, süreç içinde aĢamalı olarak özerkleĢerek benlik duygusunu düzenler ve 

özsaygısını arttırıp, kimliğini oluĢturmuĢ olur (Dacey ve Kenny 1994).  Eric Ericson Freud‟un 

geliĢim kuramını “psikososyal dönemler” olarak tanımlayıp, bu döneme “Kimlik Kazanmaya 

KarĢı Rol KarmaĢası” adını vermiĢtir. Erikson‟un kuramı, insanın geliĢim dönemlerinden 

geçerken birçok dönüm noktalarına ve krizlere maruz kaldığıyla ilgilenir (Yazgan, Bilgin ve 
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Atıcı, 2007). Ergenlik bu evreler arasındaki en çalkantılı dönem olarak görülür.”Ben kimim?” 

sorusunun merkezde olduğu bu dönemde ergen, belirgin bir kimlik kazanmaya çalıĢmaktadır.   

2.2. Affetme ve Algılanan Affetme  

Çağlar boyunca felsefi ve dini bir kavram olarak düĢünülen affetme kavramı, yakın 

zamanlardaki pozitif psikoloji hareketiyle psikoloji biliminin incelemek istediği konular 

arasında görülmektedir. North‟un (1987) içsel affedicilik tanımına göre insanın kendini 

inciten olgu, olay ve kiĢilere karĢı haklı olarak hissettiği olumsuz duygu ve yargılardan sevgi 

ve Ģefkatle kurtulabilmesidir. McCullough ve diğ. (2000) toplum psikolojisi bağlamında 

affedicilik kavramını, affeden bireyin insanlar arası motivasyonu sosyal olarak olumlu yönde 

değiĢim göstererek yardımsever ve hoĢgörülü olmaya doğru ilerlemek, olarak açıklamıĢlardır. 

Diğer bir tanımda affedicilik, insanlar arası iliĢkilerde bireyin kendisini zarara uğratan kiĢiye 

karĢı aynı karĢılığı vermeye kalkıĢıp, yabancılaĢma yerine uzlaĢmaya doğru giden bir yolu 

benimsemesidir (McCullough, Worthington ve Rachal, 1997). Affetme her ne kadar ahlaki 

olarak övülen bir kavram olsa da, affetmede gönüllülük esastır. Bireyin kendisine zararı olan 

diğerini affetmek gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Bireyin affetmeyi reddetmesi bir 

kabahat olarak görülmez; affetme davranıĢında bulunması takdir edilir (Enright and The 

HumanDevelopment Study Group, 1994).  Affetme, özürlülük ve haklılık gibi gerçek manada 

suç teĢkil etmeyen durumlar için değil; karĢı tarafın verdiği zarardan sorumlu olduğuna dair 

kanıtlar varken mümkün olur (Fincham, 2000). Younger ve diğ. (2004) olayların da insanlar 

gibi affedilebileceğini vurgularken; Murphy ve Hampton (1988), affetmenin yalnızca kiĢiler 

arasında olduğunu, cansız varlıkların ve olayların affedilemeyeceğini vurgular. Enright ve 

Ġnsan GeliĢimi ÇalıĢma Grubu‟na (1996) göre üç tür affetme vardır. Kendini affetme, 

diğerlerini affetme ve affedilmedir.  

Alan yazında kendini affetme, bireyin yaptığı yanlıĢı kabul etmesiyle beraber, kendine 

karĢı, merhamet ve sevgi geliĢtirirken kendine kızmaktan vazgeçmek istemesi, Ģeklinde 

tanımlamıĢlardır. Taysi‟ye (2007) göre, iĢlediği suçtan dolayı kendini affeden birey ile inciten 

kiĢiyi affeden bireyin içinde bulunduğu durum birbirinden farklıdır. Kendini affetmede 

yapılan yanlıĢ,  düĢünce-davranıĢ-duygu boyutundayken, insanlar arası affetmede yalnızca 

davranıĢ olarak görülmektedir. Empatik yaklaĢımı olan bireyler kendilerini affetmede 

zorlanırken, baĢkalarını kolayca affederler. Öç alma, kendini affetmede bireyin kendine 

yönelikken, bireyler arası affetmede zarar verene yöneliktir. Bireylerarası affedicilikte, uzlaĢı 

Ģart değildir fakat kendini affetmede bireyin kendisiyle uzlaĢması Ģarttır.  Bireyin egosuyla 

uzlaĢı içinde olması geleceğe yönelik değiĢim için çaba sarf edeceğinin de ön koĢuludur.  
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Narsistik kibre dayanan affetme ise iki kiĢinin hayatını yeniden inĢa etmede pek fazla 

değer taĢımamaktadır (Kernberg, 1995). Hakiki affetme, olgun bir ahlâk bilinci, kendi ve 

baĢkaları hakkındaki hayal kırıklıklarıyla ortaya çıkan acının kabulü, yeniden güven kazanma 

olasılığı ve onun ötesinde yeniden sevme ve sevilme ihtimalini ifade eder. KarĢı tarafla 

yaĢanan olası çatıĢmalara rağmen iliĢkilerin devam edebilmesi affetme davranıĢıyla mümkün 

olabilir. 

Algılanan affetme,  karĢı tarafın affediciliğini bireyin ne kadar hissettiği ile ilgilidir. 

Algılanan ebeveyn affediciliği, çocuğun ebeveyni ile iliĢkisinin boyutuna göre ortaya 

çıkabilecek muhtemel çatıĢmalarda ebeveyninin kendisini ne derece affettiğine iliĢkin duygu 

ve düĢünceleridir. Algılanan ebeveyn affediciliğinde çocuğun ebeveyniyle yaĢadığı çatıĢma 

sonrasında, olumsuz duygular yerine sevgi ve Ģefkat duyguları hissederek affedildiğinin 

farkına varması söz konusudur. Kültürden kültüre değiĢmekle beraber çoğunlukla anne-baba 

çocuk iliĢkisinde çocuğun hatalı davranıĢları karĢısında ebeveynin aynen karĢılık vermemesi 

söz konusudur. Enright, Gassin ve Wu (1992), affediciliğin özünde sevginin olduğu ve bir 

erdem olarak aynen karĢılıklılık gerektirmediği görüĢündedirler. Algılanan ebeveyn 

affediciliğinde, anne-baba affediciliğini davranıĢlarına yansıtmasa bile çocuk mazur 

görüldüğünü hissedebilir. Bu çalıĢmada algılanan ebeveyn affediciliği, umut ve iyimserlik 

değiĢkenleriyle ele alınmıĢtır.  

2.2.1. Terapötik Süreçte Affedicilik  

          Enright ve Ġnsan GeliĢimi ÇalıĢma Grubu (1991), affetmeyi bireyler arası affetmede 

süreç modeli olarak incelemiĢ ve bu modeli terapötik süreçlerde kullanmıĢlardır. Enright, 

danıĢmanların, danıĢanlarının hak etmedikleri incinmiĢliklerine karĢı geliĢmiĢ olan nefret ve 

öç alma duygularından kurtularak yaĢam kalitelerini arttırmaları için, terapötik affetme 

sürecine yönelik bir model sunmuĢtur. Affedicilik odaklı terapötik süreç, değiĢik psikolojik 

danıĢma yöntemleriyle bütünleĢtirilebilir. Bu model, haksızlığa uğradığını düĢünen ve 

hisseden kiĢilerin iyileĢme süreci için sıklıkla kullanılan bir model değildir. Bireyin öncelikle 

affedicilik hakkında bilgi sahibi olması; daha sonra ise incindiği kiĢi veya olumsuz 

duygularıyla yüzleĢmesi gerekir. Affetme süreci dört aĢamalıdır (Enright ve Fitzgibbons, 

2015):  

1- Meydana/açığa çıkarma aĢaması: DanıĢanın uğradığı adaletsizlik karĢısında hissettiği 

duygularının bilincine varması ve bu duyguların yaĢamına olan etkilerinin 

değerlendirmesini yapması.  
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2- Karar verme aĢaması: DanıĢan, affediciliğin doğasına uygun olarak kendi hür 

iradesiyle haksızlığı gerçekleĢtiren tarafı affetmeye karar vermesi. 

3- ÇalıĢma aĢaması: DanıĢan, inciten tarafı anlamaya çalıĢması. Her insanın hata 

yapabilme ihtimalinin olduğunu düĢünerek bakıĢ açısını değiĢtirmesi. 

4- DerinleĢme aĢaması: DanıĢan, bilincine vardığı kendi duyguları ve inciten tarafın 

duygularına yönelik farkındalığını arttırıp, farklı bir biliĢle duruma daha ayrıntılı 

bakması. 

          KiĢinin affedebilmesi için ilk önce bu duruma hazırlanması ve biliĢsel yöntemlerle 

düĢünmesinin sağlanması gerekir. Öfke oluĢturan duyguların zaman içinde azalmasıyla 

duygusal anlamda affetme süreci zahmetsiz hale gelebilir. DanıĢan bu aĢamalardan sonra 

hayata karĢı yeni anlamlar yükleyip, toplumsal iliĢkileri yeniden düzenleyebilir. DanıĢan, 

affetme sürecinde günlük tutarak,  düĢüncelerinin ve duygularının değiĢimini bizzat kendisi 

gözlemleyebilir (Aydın, 2016). Aydın (2016), yaptığı çalıĢmada madde bağımlılığı olanlar, 

duygusal istismara uğramıĢ olanlar kalp ve kanser gibi hastalıkları olanlarla yapılmıĢ 

çalıĢmaları göstererek, affedici odaklı terapinin etkililiğine vurgu yapmıĢtır. 

2.2.2.Affetme ile Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar  

Affetme konusu ile ilgili yapılan araĢtırmalara her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. 

Affetme kavramı araĢtırmacılar tarafından merak konusu olmakta ve birçok değiĢkenle olan 

iliĢkisi ve çeĢitli yönleri araĢtırılmaktadır. Bu çalıĢmanın konu kapsamına iliĢkin bazı 

araĢtırmalara aĢağıda yer verilmiĢtir.   

Öneri (2018) yaptığı çalıĢmada lise son sınıfa devam eden öğrencilerin intikam alma 

isteklerinin yüksek olduğu, aynı zamanda affetme arzularının da güçlü olduğu ve bu yönde 

suçluluk duygularında da artıĢ olduğu gözlenmiĢtir. Kız öğrencilerin intikam duygusu, erkek 

öğrencilerden daha düĢük düzeyde olmakla beraber; erkeklere göre affedicilikleri ve suçluluk 

duyguları daha yüksek düzeyde bulunmuĢtur. Aynı Ģekilde ebeveyninden ayrı ya da tek baĢına 

yaĢayan öğrencilerin öç alma istekleri yüksek düzeydedir. Kozan, Kesici ve Baloğlu (2017) 

tarafından üniversite öğrencileri ile yapılan araĢtırmaya göre, öğrencilerin affedicilikleri ile 

duyguları yönetme becerileri arasında anlamlı düzeyde iliĢki olduğu görülmüĢtür. Bugay ve 

Demir (2012), üniversite öğrencileriyle yaptıkları deneysel çalıĢmada kendilerini ve 

diğerlerini affetmeyi geliĢtirebilecek özellikte oluĢturulmuĢ olan grupla psikolojik danıĢma 

programının etkili olup olmadığını incelemiĢlerdir. Affetmeyi GeliĢtirme Programı‟nın 

affediciliği olumlu düzeyde geliĢtirdiği sonucuna ulaĢmıĢlardır. Asıcı ve Uygur (2017) 
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yaptıkları araĢtırma sonucuna göre, üniversite öğrencilerinin duygusal özyeterlik ve affetme 

seviyeleri arttıkça, algıladıkları stres seviyelerinin azaldığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. Çapan ve 

Arıcıoğlu‟nun (2014) çalıĢmasında öğrencilerin psikolojik sağlamlığının affedicilik 

değiĢkenleri (kendine, diğerlerine ve duruma yönelik affedicilik) ile pozitif yönde iliĢkili 

olduğu ve psikolojik sağlamlığın, affediciliğin alt boyutları tarafından yordandığı 

görülmüĢtür. Taysi (2007), evli kadın ve erkek bireylerle yaptığı çalıĢmada eĢ tarafından 

verilen zararı evli olan kadınlar, evli olan erkeklerden daha fazla incitici bulmaktadır. 

Cinsiyetler arasında yükleme ve evlilik uyumu konusunda ise bir farklılığın olmadığı ve 

affediciliğin zararın Ģiddetine göre zorlaĢtığı görülmüĢtür. Diğer bir çalıĢmada affedememe 

durumunun bedensel sağlığı olumsuz etkileyen bir etken olduğunu ileri sürülmüĢtür (Berry ve 

Worthington, 2001). Maltby, Day, ve Barber (2005), affetme ile mutluluk arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢlerdir. Ġnciten tarafa pozitif davranıĢlar sergileyen ve olumlu duygu durumunda olan 

bireylerin mutluluk düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır.  

 2.3. Umut  

         Pozitif psikoloji hareketinin 1960‟lı yıllarda doğuĢuyla beraber umut kavramı, 

araĢtırmacıların çalıĢmak istedikleri konular arasına girmiĢtir. YaklaĢık on yıl sonra 

1970‟lerde araĢtırmacılar, sağlık alanlarından hemĢirelik ve psikoloji gibi birçok alanda umut 

konusu ile ilgili çeĢitli yaklaĢımlar ortaya atmıĢlardır (Snyder, 2000). Umut, güncelliğini 

yitirmeden çalıĢmalara konu olmaya devam etmektedir. 

         Umut kavramı, kiĢinin hedeflerine varabilmek için çeĢitli yöntemler yaratabilme 

potansiyelini idrak etmesi ve bireyin bu yöntemleri uygulamaya yönelik motivasyonu 

Ģeklinde tanımlanabilir (Snyder, 2002).  Jerome Frank (1968) yaptığı detaylı araĢtırmalar 

sonucu umut konusunu, iyi olmaya yönelik his veren ve bireyi motivasyona geçiren 

güdüleyici nitelik olarak tanımlamıĢtır (Frank, 1968‟den aktaran Akman ve Korkut, 1993).  

Erikson‟a (1982) göre umut, psiko sosyal geliĢime iliĢkin motivasyonel bir kuvvettir. Hayatın 

ilk çocukluk dönemleri temel güvene karĢı güvensizlik evresinde, bir ego özelliği olarak 

geliĢim gösterir. Hall ve Lindzey (1985) bebeklerde erdem duygusunun umut ile beraber 

meydana çıktığı görüĢündedir.  

          Frankl‟ın (2014), Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında tanık olduğu durumlardan bir tanesi de 

esirlerin tutulduğu toplama kampında tutukluların bekledikleri özgürlüğün gelmemesinin 

ardından, ağır hayal kırıklığı sonucu ölmeleridir. Frankl‟a (2014) göre, ruhsal durum ile 

bedenin savunma sistemi arasında yakın bir iliĢki vardır. Cesaret ve umudunu aniden yitiren 
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mahkumlar hastalanıp, hayatlarını yitirmiĢlerdir. En güç yaĢam Ģartlarında bile hayatta 

kalabilme ve içsel güçlerini yeniden kazanabilme yaĢama dair bir anlam ve gelecek için bir 

amaç arayıĢında olmaya bağlıdır. Seligman‟a (2007) göre, en olumsuz olaylar karĢısında dahi 

umut ve iyimserlik, güçlüklerin üstesinden gelmeyi kolaylaĢtırır. Yapılan iĢin kalitesini 

yükseltip, bedensel sağlığa katkıda bulunur.  

        AraĢtırmalara göre, çocuk ve ergenlerde yüksek umut düzeyinin zihinsel ve fiziksel 

sağlık ve kiĢilerarası iliĢkilere olumlu Ģekilde katkı sağladığı yönündedir (Marques ve Lopez, 

2014‟den aktaran Karababa, 2018). Bu katkıyla beraber umut, olumsuz yaĢantıların kiĢide 

gerçekleĢme ihtimali olan psikolojik ve fiziksel sonuçlarının etkisini minimuma indirme ve 

ortadan kaldırma rolünü üstlenerek diğer bir deyiĢle önleyici/tampon görevini görebilmektedir 

(Karababa, 2018). Snyder ve diğ. (1997) umut ile toplumsal destek arasındaki iliĢkiye dikkat 

çekmiĢ ve umut seviyesi iyi derecede olan çocukların kendileri için değerli bireylerin 

inançlarını özümsediklerini, hedeflerine varırken toplumsal iliĢkilere odaklandıklarını 

vurgulamıĢlardır. 

          2.3.1. Charles Richard Snyder’ a Göre Umut Modeli 

           Snyder‟ın umut modeli biliĢsel ve duyuĢsal ilkeleri içermekle beraber, daha önce bu 

konuda çalıĢma yapan araĢtırmacıların umut kavramı hakkındaki fikirlerinin de 

harmanlanmasıyla günümüzde onaylanan ve yararlanılan umut modeli oluĢmuĢtur (Tarhan, 

2012). Snyder‟ın (1995), modeli hakkındaki görüĢü, insanın amaç yönelimli olduğu, 

amaçlarına varmak için çeĢitli yollar hakkında seçim yapabileceği ve eyleyici düĢüncelerle 

zihinsel bir analiz oluĢturacağı yönündedir. Umutlu olma hali, durumsal veya insanın kiĢilik 

özelliği ile ilgili olabilir.  

Snyder‟a (2000) göre, bireyin kendi belirlediği amaçlarına varabilmek için zihninden 

geçen olumlu olumsuz düĢünceleri hemen peĢinden gelen duygularına etki yapar. Bu durumda 

olumlu duyguların oluĢması için hedeflenen amaçların baĢarılı bir Ģekilde elde edilmiĢ olması 

ve bu amaçlarını gerçekleĢtirirken önüne çıkan engellerin üstesinden gelinmiĢ olması gerekir. 

Umut, amaçların baĢarıyla elde edilmesi halinde olumlu duyguların ortaya çıkması ve 

amaçlara ulaĢma yolunda engelleri etkin bir Ģekilde aĢtığı durumların yansımasıdır (Snyder ve 

diğ., 2002b). Birey, amacına varmak için elveriĢli yöntemler bulabilmede maharetini ve bu 

hedefleri için gerekli olan motive olma potansiyelini devamlı değerlendirme eğiliminde 

bulunur (Snyder, 2002; Snyder ve diğ., 2002a).   
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         BiliĢsel motivasyonel bir sistem olarak tanımlanan umut sistemi üç boyuttan oluĢur. Ġlk 

olarak kiĢinin kıymet verdiği amaçlarının olması; daha sonra bu amaçlara varabilmek için 

stratejik düĢünebilme potansiyeli, üçüncü olarak da takip etme sürecinde bu stratejileri 

uygulamak için harekete geçme, olarak sıralanabilir (Snyder ve diğ. 2002a). Snyder‟ın umut 

modelinde, bireyin hedeflerine varması hususunda baĢarı ya da baĢarısızlıkla ilgili 

düĢünceleri, peĢinden oluĢan duygularına etki eder (Snyder ve diğ., 2002a). Amaçlara 

ulaĢmada baĢarılı olunmuĢsa; çıkan engelleri aĢılabildiği için olumlu duygular eğer baĢarısız 

olunmuĢsa amaca ulaĢamamanın verdiği olumsuz duygular doğar. Bundan sonraki süreç 

olumsuz duygu ve düĢüncelerden etkilenip, düĢük eyleyiciliğe sebep olur (Snyder, 2002). 

Umut seviyesi yüksek olan kiĢiler, amaca ulaĢmada yollar seçebilme konusunda üst düzey 

düĢünme ve eyleyici düĢüncelerinde yeterlilik algısıyla, baĢaracağına iliĢkin pozitif bir tutum 

oluĢtururken; umut seviyesi düĢük olan kiĢilerde ise amaca ulaĢmada yollar seçebilme 

konusunda üst düzey düĢünememe ve eyleyici düĢüncelerindeki zayıflık nedeniyle 

baĢarısızlığa odaklanma yönünde negatif yönde bir tutum oluĢtururlar (Snyder, 1995). 

KiĢideki eyleyicilik düĢüncesi, engelleyici durumlar karĢısında alternatif yollar üretebilmek 

için lazım olan harekete geçme durumunu oluĢturur (Snyder, 2002). Synder ve arkadaĢları, 

bireylerin baĢarıya ulaĢmada, amaca götüren enerji ve yol üzerinde özellikle durmuĢlardır 

(Synder ve diğ., 1991). Umut, çalıĢma hayatında çalıĢanların bir iĢi yapmaya baĢlarken 

motivesini çoğaltan ve performansını artıran bir özelliktir (Luthans ve Jensen, 2005).  

2.3.2. Umut Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar  

          Umut kavramı, araĢtırmacıların ilgisini çekmiĢ ve birçok çalıĢmaya konu olmuĢtur. 

Alan yazında bu konunun daha çok yetiĢkin bağlamında ele alındığı görülmektedir. Umudun 

geliĢimi, öznel iyi oluĢ seviyesiyle iliĢkisi ve ergen bireyler ile ilgili çalıĢmalar sınırlıdır 

(Padilla-Walker ve diğ., 2011; Parker ve diğ., 2015). 

         Çankaya ve Meydan (2018), mutluluk ve umut değiĢkenlerini inceledikleri araĢtırma 

sonucuna göre umut değiĢkeni, ergenlerin mutluluk düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısıdır ve 

ergenlerin mutluluk düzeyleri, anne ve baba eğitim durumu ve cinsiyete göre anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢmamaktadır. Tarhan ve Bacanlı (2016) umut kavramının değiĢik yaĢ 

gruplarındaki bireylere göre tanımının nasıl olduğu; umudun doğum sırası, aile geliri, 

cinsiyet, kiĢilik özellikleri, özyeterlik ve algılanan sosyal destek değiĢkenlerinden nasıl 

etkilendiği ile ilgili düĢünceleri tespit etmek amacıyla yaptıkları nitel araĢtırmada, öğrenciler 

umudun tanımını yaparken, bulundukları geliĢim döneminin biliĢsel, duyuĢsal ve toplumsal 
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özelliklerini ve yaĢadıkları çevrenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısının etkilerini 

düĢüncelerine yansıtmıĢlardır. Öğrenciler umudu, geleceğe yönelik amaçlılık ve gayret 

göstermeyle ilgili kavramlarla tanımlamıĢlardır. Kemer ve Atik (2005) tarafından yapılan 

araĢtırmaya göre, lise öğrencilerinin umut seviyeleri ailelerinden algıladıkları sosyal desteğin 

derecesi ve hayatlarını devam ettirdikleri bölgenin niteliğine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Özmen ve diğ. (2008) tarafından yapılan araĢtırma sonucuna göre kentlerde 

yaĢayan ergen öğrenciler geleceğe umutlu bakarken, umutsuz olan grubun da az sayıda 

olmadığını ve sosyoekonomik olarak düĢük düzeyde olan ailelerin çocuklarının umut 

düzeyinin de düĢük olduğu görülmüĢtür. Barnum ve diğ. (1998), iyi derecede umut seviyesi 

kazanmanın toplumsal yeterlik ile pozitif iliĢkisinin olduğunu; Marques, Lopez ve Mitchell, 

(2013), Marques, Pais-Ribeirove ve Lopez, (2011) Valle, Huebner ve Suldo, (2004) iyi 

derecede umut seviyesi kazanımının genel yaĢam doyumu ile pozitif iliĢkisinin olduğunu 

belirtmiĢlerdir.  

2.4. Ġyimserlik 

        Ġyimserlik, bir mizaç özelliği olarak, iyilik halinin oluĢmasına yönelik harekete geçme ve 

baĢa çıkma davranıĢıdır (Harju ve Bolen, 1998). Seligman (2007)  iyimserliği, hayattaki 

negatif sonuçlar için öznel ve durağan yüklemelerden çok dıĢ faktörlere bağlı, eylemsel ve o 

anki durumlara atfedilen yüklemeler, olarak açıklar. Seligman, kendisi tarafından geliĢtirilen 

iyimserlik kuramına, öğrenilmiĢ çaresizlik ile ilgili deneyler yaparak ulaĢabilmiĢtir. 

Köpeklerin kaçamayacakları, korunamayacakları bir platformda yapılan deneyde köpeklere 

devamlı fakat kısa aralıklarla yüksek zil sesi ve elektrik Ģoku verilmiĢtir. Sonraki aĢamada 

köpekler kısa bir bölmeyle ayrılmıĢ olan alana konularak elektrik Ģokuna verdikleri tepkiyi 

sese karĢı da verip veremeyeceği, diğer bir deyiĢle kaçmak için önlerindeki engeli geçip 

geçemeyecekleri gözlenmiĢtir. Köpekler Ģoktan kaçmamıĢ yere yatıp inleme Ģeklinde tepki 

göstermiĢtir. Bu deneyle Seligman, çaresizliğin öğrenme yoluyla olduğu ve köpeklere bu 

deneyle çaresizliğin öğretildiği sonucuna ulaĢmıĢtır (Seligman, 2011).  

         Seligman‟nın (2007), çaresizlik tanımı, bireylerin yapmayı seçtiği Ģeylerin hiçbirinin 

olanlara etki etmediği durumdur. Ġnsanın doğumunun ilk yılları ile hayatının son yılları 

arasındaki uzunca dönemde çaresizlik halinden sıyrılıp, denetimi eline aldığı bir evredir. 

Özdenetim, bireyin kendi kendisini kontrol edip, yolunda gitmeyen Ģeyleri kendi iradesiyle 

değiĢtirme potansiyelidir. Ġnsanın eylemleri, hayatın nasıl devam ettiğini, toplumsal iliĢkilerin 

nasıl olduğunu seçim yapma konusundaki serbestliği bütün yönleriyle kapsar. DüĢünceler, 
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sadece olaylara verilen tepkiler olmamakla beraber bireyi yönlendirme gücüne de sahiptir 

(Seligman, 2007). 

         Seligman ve Csikszentmihayli‟e (2000) göre iyimserlik, psikolojik ve fizyolojik olarak 

sağlıklı olmanın anahtarıdır. YaĢadığımız çağda insan, stresi yoğun bir Ģekilde yaĢamakta, 

mutsuz olmakta ve yaĢamdan doyum alamamaktadır. Depresyon gibi ruhsal hastalıklar hızlı 

bir Ģekilde çoğalmaktadır. Buna sebep olan durumlar; insanların kendini maddi gücü daha iyi 

olanlarla kıyaslaması, maneviyatın geride kalıp, maddiyatın ön plana çıkması ve ne kadar çok 

zenginliğe ulaĢılmıĢ olsa da yeterli algılayamamak ve tatmin olamayıp daha çoğunu istemek, 

Ģeklindedir. Zamanın neredeyse tamamı maddi olarak güçlü olmak ve zengin yaĢamak için 

harcanmakta, yaĢam doyumu için gereklilik olan dostluk, sevgi, aĢk, okuma yapma gibi 

konulara zaman kalmamaktadır. Ona göre, psikologların hedefi insanların kendi seçeneklerini 

bulmalarına yardım etmek olmalıdır. Ġyimserlik, pozitif bakıĢ açısı geliĢtirilen seçenekler 

arasındadır.  

        Ġyimser kiĢiler karĢılaĢtıkları güçlüklerin bir Ģekilde olumlu olarak sonuca ulaĢacağına 

dair inanç taĢırlar ve süreç içinde pozitif duygular oluĢtururlar. Bu Ģekilde iyimser insanlar, 

kolayca mutlu olup, zorluklarla baĢ etmeye çalıĢırlar. Kötümserlerde ise karĢılaĢılan 

güçlüklerin olumsuz bir biçimde biteceğine dair taĢıdıkları inanç, daha kompleks ve 

istenmeyen duygularla uğraĢmaya iter. Bundan dolayı iyimserlik, amaçlara ulaĢmada, yaĢama 

adapte olmada, hastalıklarla mücadele etmede iĢe yarar bir yoldur  (Scheier ve Carver, 2003). 

         Alan yazında iyimserlik kavramının türlerinin olduğu görülmüĢtür. Ġyimserlik 

kavramının türleri: Bireye özgü iyimserlik ve durumsal iyimserlik olarak tanımlanan 

iyimserlik kavramlarından durumsal iyimserlik kavramında ise devamlı bir iyimserlik 

beklentisi yerine, bazı özel durumlarda olumlu, iyi Ģeylerin oluĢabileceğine yönelik bir 

beklenti vardır (Eryılmaz ve Atak, 2011). Scheir ve Carver (1992) tarafından bireye özgü olan 

iyimserlik kavramında ise bir kiĢilik niteliği olarak değerlendirilir. KarĢılaĢılan olay ve Ģatlara 

bağlı olmayan devamlı ve kararlı Ģekilde bireyin hayatında negatif sonuçları beklemekten çok 

pozitif sonuçlara odaklanma ve olumlu durumlarla karĢılaĢacağına dair inancına yönelik bir 

beklentide olmak, Ģeklinde yorumlanabilir (Segertom ve diğ. 1998‟den aktaran Türküm, 

1999).  

         2.4.1. Ġyimserlik ile Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar 

          Alan yazında iyimserlik ile ilgili oldukça fazla çalıĢma mevcuttur.  AraĢtırma konusu 

kapsamında iyimserlik ile ilgili çalıĢmalar araĢtırmanın problem durumuna bağlı kalınarak, 
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belirli bir sistematik içerisinde ele alınmıĢtır. AraĢtırmacılar iyimserliği farklı değiĢkenlerle 

incelemiĢlerdir.  

Scheier ve Carver (1992) bir kriz halinde iyimser ve kötümserlerin ileriye dönük 

öngörülerindeki kiĢisel farklılıkları, çalıĢmıĢlardır. Sonuç olarak iyimserlik ve stres birbiriyle 

iliĢkili olduğu yönündedir. Ġyimserlikle aktif olarak üstesinden gelme ve krizler olmadan önce 

plan yapma kategorileri bağlantılıdır. Ġyimserlik kabul etmeme ve geri çekilme gibi 

üstesinden gelme yollarıyla olumsuz korelasyon göstermektedir Bununla beraber iyimserlik 

ve mizah da iliĢkili bulunmuĢtur. Folkman ve Lazarus, (1980) tarafından geliĢtirilen “Stresle 

BaĢaçıkma Yolları Envanteri”, ġahin ve Durak (1995) tarafından üniversite öğrencileri için 

yeniden uyarlanmıĢ ve  “Stresle BaĢaçıkma Tarzları Ölçeği” adıyla geçerlik ve güvenirlik 

çalıĢmaları yapılmıĢtır. ġahin (2015) tarafından mutluluk, iyimserlik ve özgecilik düzeyleri 

arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Üniversite öğrencileriyle yapılan araĢtırma sonucuna göre, 

mutluluk ile iyimserlik arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Çalık (2008) tarafından 

yapılan araĢtırma sonucuna göre ilköğretim öğrencilerinin öğretim gördüğü okul tipi ve 

cinsiyet değiĢkenleri ile iyimserlik puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. 

Öğrencilerin iyimserlik düzeyleri ile öğretim gördükleri sınıflar bakımından anlamlı bir 

farklılık bulunamamıĢtır. Okul algısı ölçeğinin alt boyutlarından öğrencilerin aldıkları puanlar 

ile iyimserlik düzeyleri arasındaki fark anlamlı bulunmuĢtur. Sapmaz ve Doğan (2012) 

tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yapılan araĢtırma sonucuna göre iyimserlik, 

mutluluk ve yaĢam doyumu ile pozitif yönde iliĢkilidir. Gençoğlu (2012) tarafından yapılan 

çalıĢmada, duygulara yönelik farkındalık oluĢturan eğitimin, genç yetiĢkinlerin iyimserlik 

düzeyleri üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. Duygu odaklı terapi yaklaĢımı doğrultusunda 

hazırlanan duygusal farkındalık eğitim programı, katılımcıların iyimserlik düzeyinin artmasını 

sağlamıĢtır. Gençoğlu ve diğ. (2014) kız ve erkek öğrencilerle yapmıĢ oldukları araĢtırmada  

cinsiyete göre iyimserlik düzeylerinin anlamlı olarak farklılaĢmadığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

Eryılmaz ve Atak (2011) tarafından ergenlerle yapılan araĢtırmada ergen öznel iyi oluĢun 

iyimserlik eğilimi ile yüksek derecede olumlu ve özsaygı ile orta derecede olumlu iliĢkili 

olduğu tespit edilmiĢtir. Kalafatoğlu (2017), yaptığı araĢtırmada sekizinci sınıf öğrencilerinin 

iyimserlik düzeylerine göre demokratik, koruyucu/istekçi ve otoriter anne baba tutum puanları 

arasında farkın anlamlı olduğu bulunmuĢtur. Cinsiyete göre öğrencilerin iyimserlik dereceleri 

arasında farkın anlamlı olmadığı görülmüĢtür. Ebeveynlerin eğitim durumuna, kardeĢ sayısına 

ve algılanan sosyoekonomik duruma göre öğrencilerin iyimserlik düzeyleri arasında farkın 

anlamlı olmadığı bulunmuĢtur.  
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2.5.  Ebeveyn Tutum ve DavranıĢlarının Çocuğa Etkileri 

         Algılanan ebeveyn affediciliği, umut ve iyimserlik gibi kavramlar anne baba tutumları, 

çocuğun bağlanma stili, yetiĢtiriliĢ Ģekli ve ebeveyn kabul-red kuramlarıyla iliĢkili olduğu 

düĢünülebilir.  Psikoloji bilimi özgür bir bilim dalı olduğundan beri, ebeveynlerin çocukları 

üzerindeki etkileri, incelenen ana konulardan biri olmuĢtur (Sümer, Aktürk ve Helvacı, 2010). 

Son 50 yılda anne baba tutum, davranıĢ ve uygulamalarının çocukları nasıl etkilediğine dair 

birçok araĢtırma dikkat çekmektedir. Genellikle toplulukçu toplumlarda anne-babalar 

çocuklarını kendilerinin devamı olarak görür; soylarını sürdürecek çocuklarına kendilerinde 

olan birçok özelliği yansıtırlar. Sosyalizasyon olarak adlandırılan bu aktarım süreci çocuğun 

içinde yaĢadığı aileye, topluma kültürel uyum sağlaması için edinmesi gereken temel tutum ve 

davranıĢlar olarak; çocuk büyütme yöntemleri, eğitimsel durumlar, disiplin gibi yollarla 

çocuğa taĢınması veya kazandırılması Ģeklinde tanımlanabilir (Darling and Steinberg, 1993; 

Macoby and Martin, 1983‟ten aktaran Sümer, Aktürk ve Helvacı 2010).        

          Anne babanın eğitimi, yaĢı, sosyoekonomik durumu, sosyal ve kültürel Ģartları, anne 

babaların ebeveynliğe duyuĢsal, biliĢsel ve toplumsal açılardan hazır bulunuĢluluğu, 

ebeveynlik öncesi eĢlerin iliĢki kalitesi, çocuk dünyaya geldikten sonra ana-baba rollerinde 

eĢlerin birbirine destek verme durumu, ebeveynlik hakkındaki biliĢsel Ģemaları ve evlilik 

hayatlarındaki tatmin düzeyleri, ebeveynin tutumlarını etkileyen faktörler arasında 

gösterilebilir (Yıldız, 2004). Anne baba tutumları, içinde yaĢanılan toplumun yapısından, 

özelliklerinden  ve kültüründen etkilenir (Gonzalez ve diğ., 2001). Genel anlamda tanımlanan 

ebeveyn tutumları Ģunlardır: 

         Otoriter Ebeveyn Tutumunda, anne-babalar çocuklarına cezalar vererek katı kurallar 

uygular ve çocuğun davranıĢlarına yönelik denetimleri fazladır. Böyle bir tutuma sahip 

ailelerde büyüyen çocuklar cesaretsiz, otoriteye boyun eğen, kendinden beklenenden daha 

fazlasını yapmaya çalıĢan, otorite çekildiğinde isyankâr, güçsüzleri ezmeye meyilli Ģahıslar 

olabilirler (Yıldız, 2004). Dengesiz ve Kararsız Ebeveyn Tutumunda, ebeveynin verdiği 

kararlar birbiriyle tutarlı değildir. Ebeveyn bazı zamanlar izin verici, rahat bırakan, bazı 

zamanlar engelleyici, diktatör ve ceza yönelimli bir tutumdadır. Bu tutumla büyümüĢ olan 

çocuk durumlara, olaylara uyum sağlayamaz (Aydoğdu, ve Dilekmen,  2016). 

Serbest Ebeveyn Tutumunda, ebeveyn, çocuğunun gerek yanlıĢ gerek doğru hiçbir 

davranıĢına karıĢmaz, yaptığı hatalara tepki vermez (Aydın, 2002). Çocuk merkezde ve ön 

plandadır. Çocuk her istediğinin olmasına alıĢkındır bu yüzden istekleri karĢılanmadığında 
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hayal kırıklığı yaĢar. İlgisiz,  Kayıtsız ve İzin Verici Anne Baba Tutumunda, ebeveynler 

çocuklarına fazlaca ihmalkâr davranır, onların ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik duyarsızdır (Kaya 

ve diğ., 2012). Bu tutumlarda ebeveynlerin çocuğun davranıĢlarına sınırlama getirme, 

çocuklarını kontrol etme konularında zaafiyetleri vardır (Sak ve diğ., 2015). Çocuk istediği 

gibi rahat, keyfine göre hareket eder. Ebeveyn tarafından herhangi bir kural konulmamıĢ 

çocuk kendini boĢlukta ve güvensiz hisseder. Bu tutumlarla karĢılaĢan çocuk kendini 

dıĢlanmıĢ hisseder, genellikle kendi baĢınadır ve yalnızlık çeker.   

Mükemmeliyetçi Anne Baba Tutumunda, ebeveynler yaĢamlarında yapmak isteyip 

yapamadıkları, içlerinde ukde kalmıĢ olan Ģeyleri çocuklarının yapmasını arzu ederler 

(Yamanoğlu, 2009). Bu tutumdaki ebeveynler, çocuğun yapamayacağı, potansiyelinin 

üstünde amaçlara varmalarını sert bir Ģekilde isterler. Çocuk üzerinde baskı ve stres vardır. 

Ebeveyninin istediği Ģeyleri mükemmel bir Ģekilde yerine getirmek durumundadır. Bekleneni 

karĢılayamadığı zaman kendini yetersiz görüp, aĢağılık duygusuna kapılabilir. Koruyucu Anne 

Baba Tutumunda, çocuğa olması gerekenden fazla denetim uygulayıp, çok fazla ihtimam 

gösterilen çocukların ebeveyninin tutumudur.  Anne baba çocuğun üstüne titrer ve onun 

yapması gereken sorumlulukları üstlenir. Bu ebeveyn tutumundaki çocuklar sorunlarını 

kendisinin yerine birilerinin çözmesine alıĢkın, kendi kararlarını almakta sorun yaĢayan, 

amaçlarına ulaĢmak için her zaman birilerinden destek alan çocuklardır (Alisinanoğlu, 2003).         

Demokratik Anne Baba Tutumunda, bağımsız bir birey olarak kabul gören çocuğun 

düĢünce, duygu ve davranıĢlarına değer verilir. Çocukla ilgili kararlarda çocuğun fikirlerine 

baĢvurulur. Çocuğun duygularına ve düĢüncelerine değer verilir. Bu çocuklar giriĢimci, 

düĢüncelerini korkmadan ifade edebilen, eleĢtirel düĢünebilen, yaratıcı, problem çözme 

becerisi kazanmıĢ, benlik algısı yüksek bireyler olurlar (PekĢen ve Akça, 2012).  

Baumrind (1966) tarafından ortaya konulan "otoriter", "açıklayıcı/otoriter" ve "izin 

verici" olarak isimlendirilen, üç stil büyük ölçüde kabul edilmiĢtir. Sonraki zamanlarda 

Maccoby ve Martin (1983), Baumrind'in stilinden hareketle bir stil daha ekledi. Anne 

babaların çocuk yetiĢtirme tarzlarını "talepkârlık" ve "duyarlılık" olarak isimlendirdikleri 

model iki boyutludur ve dört stil Ģeklindedir. Bu stiller, ebeveynlerin çocuk yetiĢtirme stilleri 

bakımından talepkârlık  duyarlılık boyutunun her ikisinde de yüksek ise "açıklayıcı/otoriter"; 

düĢük ise "izin verici/ ihmâlkâr";  talepkârlık boyutunda yüksek, duyarlılık boyutunda düĢük 

ise "otoriter"; talepkârlik boyutunda düĢük, duyarlılık boyutunda yüksek ise "izin 

verici/Ģımartan" stilleri olan ebeveynler Ģeklinde betimlenmiĢtir. Bu stillerle ilgili özellikler 

kısaca Ģu Ģekilde ifade edilebilir: 
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Açıklayıcı/otoriter ebeveynler, çocuklarını kısıtlayıcı/yasaklayıcı olmadan kontrol 

ederken, çocuklarının bir birey olduğunu da onaylar, çocuğunu sever, ilgisini esirgemez ve 

çocuklarının kendilik kavramın geliĢmesi için emek verir. Ebeveyn çocuk iliĢkileri tek yönlü 

olmayıp, karĢılıklıdır. ĠliĢkilerin merkezinde çocuk vardır. Otoriter anne babalar ise 

talepkârdır ama tepkisel olmamakla beraber, çocuklarından geliĢim talep ederler; bu 

ebeveynler çocuklarının davranıĢlarını denetlerler. Ebeveynin çocuğu ile iletiĢimi iki yönlü 

değil, tek yönlüdür. Ġzin verici/Ģımartan anne babalar, çocuklarıyla fazlaca ilgilenir tepkiseldir 

fakat çocuklarından çok az talepleri olur ve çocuklarını fazla denetlemezler. Ġzin verici 

ihmalkâr ebeveynler ise ne talepkârdır ne de tepkiseldir. Bu stildeki ebeveynlerin çocuklarını 

bir birey olarak görme, sevgi ve ilgilerini gösterme, çocuklarının bir birey olarak geliĢimi 

yönünde herhangi bir motiveleri yoktur.  

Bağlanma, bireyin kendince değerli olanlara karĢı geliĢtirdiği kuvvetli duygusal 

iliĢkilerdir (Bowlby, 1980). Bowlby (1958) ve Ainsworth (1989) farklı ve beraber yaptıkları 

çalıĢmalarda güvenli, kaygılı/kararsız ve kaçınan olarak üç temel bağlanma stilini ifade 

etmiĢlerdir. Bartholomew ve Horowitz (1991) bu stillerden baĢka ve Bowlby‟nin bağlanma 

yaklaĢımına dayalı, benliğe ve diğerlerine ait biliĢsel modellerin pozitif ve negatif olmalarının 

çaprazlanmasıyla dörtlü yetiĢkin bağlanma stili oluĢturmuĢlardır. Bu stiller güvenli, saplantılı, 

korkulu ve kayıtsız olarak sınıflandırılmıĢtır. Bu bağlanma stillerine sahip olan bireylere ait 

özellikler Ģunlardır (Bartholomew ve Horowitz, 1991‟den aktaran Terzi ve Çankaya):  

Güvenli bağlanma stilinde olan bireyler olumlu benlik algısı taĢırlar, kendilerine 

yönelik algıları sevilmeye değer oldukları yönündedir. KarĢı tarafın güven duygusu veren, 

destekleyici ve niyetinin iyi olduğu hakkında pozitif beklenti içindedirler. Bu Ģekildeki 

tutumlarıyla hem diğer insanlarla iyi iliĢkiler kurarlar hem de özerkliklerinden taviz 

vermezler. Saplantılı bağlanma stilindeki bireyler kendilerini kıymetsiz olarak görüp, 

değersizleĢtirme eğilimindedirler. Yakınlık kurdukları kiĢilere kendilerini sağlama ya da 

ispatlama eğilimindedirler. ĠliĢkilerindeki beklentiler gerçekçi değildir. Korkulu bağlanma 

stilindeki bireyler kaygılı, özsaygıları düĢük, karĢı tarafın güvenilmez ve kabul edici 

olmadığına dair beklenti içindedirler. Kayıtsız bağlanma stilindeki bireylerin özsaygıları 

yüksektir, özerk olmayı fazlaca önemseler, baĢkalarına yönelik tutumları olumsuzdur ve 

baĢkalarına ihtiyaç duymaya ve yakın iliĢkilere karĢı dirençlidirler.  

Ebeveyn Kabul-Red Kuramı, anne-babanın çocuklarına olan davranıĢlarının ne denli 

önemli olduğunu meydana çıkaran, bunu bir kiĢilik kuramı ile tamamlayan ve anne-babanın 

kabul-reddinin nelere yol açacağını yordayan kuramlardan bir tanesidir (Rohner, 2004). 
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Rohner, kuramın ana unsurlarından olan “ebeveynliğin sıcaklık boyutu” denilen anne baba ve 

çocuk arasında olan duygusal bağlılığın özelliği ve anne babanın çocuğuna olan duygularını 

açığa çıkarma Ģekliyle ilgilenmiĢtir (Eryavuz, 2006). Fenomenolojik yaklaĢımın etkileri 

Ebeveyn Kabul-Red Kuramı‟nda görülür. Buna göre bireyin maruz kaldığı olaylardan ziyade, 

bireyin bunu nasıl algılayıp, yorumladığı ve hangi manada anlamlandırdığı önem arz 

etmektedir (Eryavuz, 2006). Ebeveyn tarafından çocuğun kabul veya reddi, ebeveyn ve çocuk 

arasındaki sıcaklık boyutunun iki bileĢenidir. Bütün insanlar, çocukluk döneminde 

ebeveyniyle yaĢantısında kabul ya da reddin iki ucu arasında bir yerdedir. Sıcaklık boyutu, 

ebeveynin ya da bakım verenin çocuğuyla olan sosyal etkileĢimi ve bu durumun çocuğun 

zihnindeki Ģemasıdır. Çocuğun zihnindeki bu tasarım ebeveyni tarafından kabul ya da 

reddedildiğine dair çocuğun kendi algısıdır. Kuramda anne babanın kabul yada redde varacak 

davranıĢları bilhassa algılanan reddedilme davranıĢı kültüre göre değiĢebilir ve çeĢitli 

toplumsal yapılarda reddedilme algısı kendilik değeriyle ilgili sonuçlar doğurabilir (Rohner, 

1986). Ebeveynlik tutumları, bağlanma stilleri, ebeveyn kabul reddi birçok araĢtırmaya konu 

olmuĢtur. Bunlardan bazılarına aĢağıda yer verilmiĢtir.  

Saylık ve Yalçın (2018) yaptıkları iki yarı deneysel çalıĢmada, ergenin yalan 

konuĢtuğu zaman demokratik veya otoriter ebeveyn tutumu ile karĢı karĢıya kalması ve 

ebeveyn bağlanma stilinin suçluluk, utanç duygularını etkileme derecesi araĢtırılmıĢtır. Sonuç 

olarak suçluluk ile utanç duyguları arasında yüksek düzeyde pozitif iliĢki bulunmuĢtur.  

Cinsiyet değiĢkeninin suçluluk ve utanç duyguları üzerindeki etkisi anlamlı değildir. Anneye 

güvenli bağlanma stilinin suçluluk duygusu üzerinde anlamlı bir temel etkisi olduğu 

görülmüĢtür. Babasına güvensiz bağlanan ergen bireyler yalan konuĢtukları zaman 

demokratik tutumla karĢılaĢtıklarında hissettikleri suçluluk duygusu daha yüksek 

bulunmuĢtur. Özyürek ve Özkan (2015) tarafından yapılan araĢtırmada ebeveyn tutumlarının 

ergenler tarafından nasıl algılandığı ve bu algıların sosyal becerilerini etkileme derecesi 

incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, algılanan ebeveyn tutumları ile sosyal beceriler arasında 

anlamlı düzeyde bir iliĢki bulunmamıĢtır. Çetin ve diğ. (2016) tarafından yapılan çalıĢmada 

ergenlerin ebeveynlerine ve arkadaĢlarına bağlanma stilleri ile romantik iliĢkilerdeki problem 

çözme arasında pozitif yönde düĢük düzeyde iliĢki bulunmuĢtur. Oğuz ve Özçelik (2018) 

yaptıkları araĢtırmada madde bağımlılığı ile ebeveyn tutumlarının iliĢkili olup olmadığı 

incelenmiĢ; sonuç olarak çocuklarına sıkı denetim gösteren ebeveynlerin çocuklarının madde 

kullanımı anlamlı bir düzeyde daha yüksek bulunurken, ebeveynleri tarafından kabul ve ilgi 

gören ergenlerin madde kullanım oranı anlamlı bir düzeyde daha düĢük çıkmıĢtır. Önder ve 
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Gülay (2007) yaptıkları çalıĢmada, anne kabul- red düzeyi ile çocuklardaki empati düzeyi 

arasında anlamlı bir iliĢkinin bulunmadığı görülmüĢtür. Tezcan (2015) çalıĢmasında çocukluk 

çağında sosyal kaygı geliĢmesinde algılanan anne kabul-reddi etkisi, otomatik düĢüncelerin 

aracı rolüyle incelenmiĢtir. Sonuçlar ebeveyni tarafından reddi algılayan çocukların daha 

kaygılı bir yapıda olduğu ve insanlara güvenilmemesi yönünde bir yargı geliĢtirdiği 

yönündedir.  

Sonuç olarak ebeveyn tutumları, bağlanma stilleri, ebeveyn kabul ve reddi gibi 

konular çocukların geliĢimsel süreçlerinde pay sahibidir. Anne-baba ve çocuk arasındaki 

yaĢantılar, çocukların kiĢilik yapılarını, tutumlarını, dünya görüĢlerini ve daha birçok durumu 

etkileyebilir. Ebeveynin tutumları çocukların anne-babalarının affediciliğini algılama 

düzeylerini belirleyebilir, umut ve iyimserlik tutumlarını oluĢturabilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

  

  3.1. AraĢtırma Modeli 

         Bu araĢtırmanın modeli iliĢkisel tarama modelidir.  Genel tarama modelleri arasında 

olan iliĢkisel tarama modeli, iki ya da ikiden fazla sayıdaki değiĢken arasında birlikte değiĢim 

varlığını ve/veya derecesini belirlemek amacını taĢıyan modeldir (Karasar, 2007). 

3.2. AraĢtırma Grubu  

        Bu araĢtırma için amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Amaçsal örnekleme, 

ayrıntılı araĢtırma yapabilmek için bilgi bakımından zengin durumların seçilmesidir 

(Büyüköztürk,ve diğ, 2014: 90). ÇalıĢma grubu, 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim yılında, 

Gaziantep Ġli‟nde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı, Özel Erdem Koleji Ortaokul, Özel 

Erdem Koleji Anadolu ve Fen Liseleri, Özel Deva Koleji Anadolu ve Fen Liseleri ve 

Kılıçaslan Ortaokulu‟na devam eden 13-18 yaĢ arasındaki kız ve erkek öğrenciden 

oluĢmaktadır. 707 kiĢiden veri toplanmıĢtır fakat her üç ölçeği de dolduran kiĢi sayısı 663‟tür. 

Örneklemdeki öğrencilerin bazı demografik bilgilere göre dağılımı aĢağıdaki tablolarda 

gösterilmiĢtir. Tablo 1‟ de öğrencilerin cinsiyet ve yaĢ dağılımına iliĢkin bilgiler verilmiĢtir. 

Tablo 1. Öğrencilerin cinsiyet ve yaĢ dağılımı 

DeğiĢkenler  Frekans Yüzde 

Cinsiyet Kız 321 48.42 

 Erkek 341 51.43 

 BelirtmemiĢ 1 0.15 

 Toplam 663 100.00 

Öğrenci yaĢı 12 2 0.30 

 13 138 20.81 

 14 176 26.55 

 15 108 16.29 

 16 144 21.72 

 17 47 7.09 

 18 2 0.30 

 BelirtmemiĢ 46 6.94 

 Toplam 663 100.00 
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Tablo 1‟ de göre öğrencilerin cinsiyet dağılımı incelendiğinde; 663 öğrencinin %48.4‟ünün 

kız %51.4‟ünün erkek olduğu görülmektedir. Cinsiyetini belirtmeyen bir öğrenci 

bulunmaktadır. Öğrencilerin yaĢları incelendiğinde;  %.30‟u 12 yaĢında, %20.81‟i 13 yaĢında, 

%26.55‟i 14 yaĢında,  %16.29‟u 15 yaĢında, %21.72‟si 16 yaĢında, %7.09‟u 17 yaĢında, 

%0.30‟u 18 yaĢında ve  % 6.94‟ü yaĢını belirtmemiĢtir. Tablo 2‟ de öğrencilerin doğum sırası 

ve anne- baba birlikteliğinin dağılımına iliĢkin bilgiler verilmiĢtir. 

Tablo 2. Öğrencilerin doğum sırası ve anne – baba birlikteliğinin dağılımı 

DeğiĢkenler  Frekans Yüzde 

Doğum sırası Ġlk 274 41.33 

 Orta 200 30.20 

 Son 176 26.55 

 Tek 10 1.51 

 Ġkiz 1 .15 

 BelirtmemiĢ 2 .30 

 Toplam 663 100.00 

Anne ve baba Ayrı 12 1.81 

 Bir arada 620 93.51 

 BoĢanmıĢ 19 2.87 

 BelirtmemiĢ 12 1.81 

 Toplam 663 100.00 

Tablo 2‟ de görüldüğü gibi öğrencilerin doğum sırası incelendiğinde; %41.33‟ü ilk çocuk, 

%30.20‟si ortanca çocuk, %26.55‟i son çocuk, %1.51‟i tek çocuk, %0.15‟i ikiz, %.30‟u 

doğum sırasını belirtmemiĢ olduğu görülür. Öğrencilerin anne babalarının birliktelik 

durumları incelendiğinde  anne babanın  %1.81‟i ayrı, %93.51‟i bir arada, %2.87‟si boĢanmıĢ 

ve  %1.81‟i ise anne babasının birliktelik durumunu belirtmemiĢtir. Tablo 3‟ de anne - baba 

eğitim durumunun dağılımına iliĢkin bilgiler verilmiĢtir. 

Tablo 3. Anne - baba eğitim durumunun dağılımı 

                                          Anne eğitim Baba eğitim 

 Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Okur yazar değil 1 0.15 0 0.00 

Ġlkokul 178 26.85 125 18.85 

Ortaokul 136 20,51 122 18,40 

Lise 136 20,51 141 21,30 

Lisans 166 25,04 183 27,60 

Yüksek Lisans 32 4,83 65 9,80 

Doktora 6 0,90 12 1,81 

BelirtmemiĢ 8 1,21 15 2,26 

Toplam 663 100,00 663 100,00 
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Tablo 3‟e göre öğrencilerin anne eğitim durumları, %0,15‟i okur-yazar değil, %26,85‟i 

ilkokul mezunu, %20,51‟i ortaokul mezunu, %20,51‟i lise mezunu, %25,04‟ü lisans mezunu, 

%4,83‟ü yüksek lisans ve %0,90‟ı doktora derecesinde olup, %1,21‟i belirtilmemiĢ;  

öğrencilerin baba eğitim durumları, %18,85‟i ilkokul mezunu, %18,40‟ı ortaokul mezunu,  

%21,30 lise, %27,60‟ı lisans mezunu,%9,80‟i yüksek lisans ve %1,81‟i doktora derecesinde 

olup ve %2,26‟sı baba eğitim durumunu belirtilmemiĢtir. Tablo 4‟te öğrencilerin aile gelir 

düzeyleri ve öğrencilerin ebeveynlerinden hangisini daha affedici olduğunu algılamalarına 

yönelik dağılım verilmiĢtir. 

Tablo 4. Öğrencilerin aile gelir düzeyleri ve öğrencilerin ebeveynlerinden hangisini daha 

affedici olduğunu algılamalarına yönelik dağılım 

  Frekans Yüzde 

Gelir düzeyi DüĢük 64 9.65 

 Orta 465 70.14 

 Yüksek 124 18.70 

 BelirtmemiĢ 10 1.60 

 Toplam 663 100.00 

Affedici olan Annem 324 48.87 

 Babam 176 26.55 

 Ġkisi de affedici 147 22.17 

 Ġkisi de affedici değil 3 .45 

 BelirtmemiĢ 13 1.96 

 Toplam 663 100.00 

 

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin aile gelir düzeylerinin  %9.65‟i düĢük, %70.14‟ü 

orta, %18.70‟i yüksek, %1.60‟ı gelir durumunu belirtmemiĢtir. Öğrencilerin ebeveynlerinin 

hangisinin daha affedici olduğuna iliĢkin düĢünceleri incelendiğinde, %48.87‟si annesinin, 

%26.55‟i babasının, %22.17‟sinin her iki ebeveyninin de affedici olduğunu, % .45‟i her iki 

ebeveynin de affedici olmadığını düĢünürken, %1.96‟sı belirtmemiĢtir.  

3.3. Veri Toplama Araçları 

        Bu çalıĢmada veri toplamak amacıyla KiĢisel Bilgi Formu, araĢtırmacı tarafından 

geliĢtirilen Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği (AEAÖ), Umut Ölçeği (UÖ), Ġyimserlik 

Ölçeği (ĠÖ) ve Anne- Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ) kullanılmıĢtır.  
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3.3.1. KiĢisel Bilgi Formu   

          Bu çalıĢma için kullanılan kiĢisel bilgi formunda öğrencilerin cinsiyet, yaĢ, kardeĢ 

sayısı, kaçıncı çocuk oldukları, anne-babanın yaĢı, eğitim durumu, gelir durumu ve birliktelik 

durumuyla ilgili bilgiler edinilmiĢtir. Ailedeki tartıĢma nedenleri ve anne veya babadan 

hangisi daha affedici olduğu konusunda bilgi edinilmeye çalıĢılmıĢtır. KiĢisel Bilgi Formu Ek 

2‟te yer almaktadır.        

         3.3.2. Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği (AEAÖ) 

         Bu araĢtırmada, öğrencilerin algılanan ebeveyn affediciliğini belirlemek için araĢtırmacı 

tarafından “Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği” geliĢtirilmiĢ ve kullanılmıĢtır. GeliĢtirilen 

ölçme aracı sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sınıfa devam eden toplam 225 öğrenciye 

uygulanmıĢ veri kaybından dolayı 196 öğrenciye ait veriler hesaplanmıĢtır. Geçerlik ve 

güvenirliği test etmek amacıyla uzman görüĢü alınmıĢ, yapı geçerliği (temel bileĢenler 

analizi), ölçüt geçerliği ve Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıĢtır. Yapılan 

analizler sonucunda 31 madde ve 5‟li Likert tipinden oluĢan ölçek geçerlilik ve güvenirlik 

hesaplamaları sonucunda DüzeltilmiĢ Madde-Toplam Korelasyon değeri .30‟un altında olan, 

temel bileĢenler analizine göre faktör yük değerleri .30‟un altında olan birden fazla faktöre 

yüklenmiĢ maddeler arasındaki faktör yük değerleri arasındaki fark .10 altında olan madde 

ölçekten çıkartılmıĢ ve nihai ölçek 21 maddeye düĢürülmüĢtür. Yapılan faktör analizi 

sonucunda, 21 madde ile ölçeğin tek boyutlu olduğu bulunmuĢtur. Temel bileĢenler analizi 

sonucunda maddelerin faktör dağılımında en düĢük madde yük değerinin .473 en yüksek 

madde yük değerinin ise .810 olduğu görülmüĢtür. Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği‟nde 

yer alan 12, 17, 19 numaralı maddeler ters kodlanan maddelerdir. GeliĢtirilen ölçeğin 

Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .94 olarak hesaplanmıĢtır. Algılanan Ebeveyn 

Affediciliği Ölçeği, Ek 3‟te yer almaktadır. 

3.3.2.1. Ölçek Geliştirme Süreci  

        Ölçme yapısının belirlenip, tanımlanması ile ölçek geliĢtirme sürecine baĢlanmıĢtır. 

Affedicilik kavramı alan yazında araĢtırılmıĢtır. Kavram araĢtırması sonrasında ölçek 

maddeleri oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. Ölçek maddelerinin oluĢturulmasında alan yazındaki 

çalıĢmalarla birlikte Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik alanında çalıĢan akademisyenlerin 

görüĢlerine baĢvurulmuĢtur. Madde yazım süreci sonunda 31 maddeden oluĢan madde havuzu 

elde edilmiĢtir. Ölçek maddeleri alan taraması yapılarak ve uzman görüĢleri alınarak 

hazırlanmıĢtır. Ġlk olarak 28 madde ve 5‟li Likert tipi olarak hazırlanan ölçek, daha sonra 
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uzman görüĢüne baĢvurulduğunda 3 madde daha eklenerek nihai formda 31 maddeden 

oluĢmuĢtur. Uzman görüĢleri üç psikolojik danıĢma ve rehberlik alanında doktor öğretim 

üyesi, iki ölçme ve değerlendirme alanında doktor öğretim üyesi ve bir Türkçe öğretmeninden 

alınmıĢtır. Türkçe öğretmeni, ölçeğin hazırlık aĢamasında hem dil hem de içerik açısından 

incelenmesi ve düzenlenmesinde görüĢ sunmuĢtur. 

  Uzman görüĢü alınarak ve revize edilen 31 maddelik ölçek formu üzerinden sekizinci 

sınıf ve liseye (dokuz ve onuncu sınıflar) devam eden öğrenciler üzerinden veri toplama 

çalıĢmaları baĢlamıĢtır. Uygulamalar, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Gaziantep ili 

ġahinbey ilçesinde Özel Erdem Koleji‟ndeki 225 öğrenciyle yapılmıĢtır. Uygulamalar Ekim 

ayı sonunda tamamlanmıĢtır.  Sonraki süreçte cevap formlarında eksiklik bulunan, birden çok 

yanıt veren katılımcı formları incelenmiĢ, analizlere baĢlamadan önce kayıp veriler tespit 

edilmiĢtir. Kayıp verilerin %1‟in altında olması ve belirli bir sistematiğe göre dağılmadığının 

tespit edilmesiyle beklenti maksimizasyonu (EM) tekniğiyle kayıp veri ataması yapılmıĢtır. 

Ölçme aracındaki uç değerler tek boyutlu uç değerler standart z puanlar üzerinden incelenmiĢ 

ve -3, +3 dıĢında kalan 21 veri, veri setinden çıkarılmıĢtır. Çok değiĢkenli uç değerlerin tespiti 

için ise mahalabonis katsayısı hesaplaması yapılmıĢtır. Ölçme aracı içinde çok değiĢkenli uç 

değerde görülen 29 kiĢi veri setinden çıkartılmıĢtır. Sonuçta ölçme aracının geçerlik ve 

güvenirlik analizleri gönüllü ve ölçek maddelerini tam olarak yanıtlayan 196 öğrenciden 

oluĢmuĢtur. Bu grubu, 108‟si kız ve 88‟i erkek olmak üzere; 91‟i 8. sınıf, 36‟sı 9. sınıf ve 

69‟unu 10. sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın yapılacağı sınıflar araĢtırmacı 

tarafından ziyaret edilerek öğretmenler ve öğrenciler bilgilendirilmiĢ ve okul rehber 

öğretmeninden destek alınarak gönüllülük esasına göre uygulamalar yapılmıĢtır. Verilerin 

toplanması amacıyla 31 maddelik “Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği” ve kriter geçerliği 

için Bilal (1984) tarafından geliĢtirilen 50 maddelik “Anne-Baba Tutum Ölçeği” 

kullanılmıĢtır. Ölçekler, araĢtırmacı ve okullarda görevli öğretmenler aracılığı ile öğrencilerin 

ders programına uygun bir zaman diliminde sınıf ortamında uygulanmıĢtır. Ölçek çalıĢma 

grubuna uygulandıktan sonra gerekli istatistiksel analizler yapılmıĢtır. Ölçmenin yapı 

geçerliliğini belirlemek amacıyla Temel BileĢenler Analizi (TBA) yapılmıĢtır. Verilerin 

Faktör analizine uygunluğunu belirlemek için Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) değerine ve 

Bartlett testine bakılmıĢtır. Faktör analizi için KMO‟nun ,60‟dan yüksek ve Bartlett testinin 

istatistiksel olarak anlamlı olması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2016).  Daha sonra iç 

tutarlılığı belirlemek için Cronbach Alpha değerine bakılmıĢtır. Bu iki analiz de SPSS 22 

paket programı yardımıyla hesaplanmıĢtır. 



29 

 

3.3.2.2. Ölçeğin Geçerliği  

        Geçerlik, ölçeğin bireyin ölçülmek istenen özelliğini ne düzeyde doğru ölçtüğüyle ilgili 

bir kavramdır (Büyüköztürk, 2016). Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği‟nin geçerliliğini 

test etmek için Temel BileĢenler Analizi ‟ne (TBA) baĢvurulmuĢtur. Büyüköztürk‟e (2016) 

göre TBA faktörleĢtirme tekniği olarak çok sık kullanılan çok değiĢkenli istatistiktir. TBA‟ da 

faktör analizine karĢın hata terimi ihmal edilir. Bir testte aynı yapıyı ölçemeyen maddelerin 

ayırt edilmesinde Ģu ölçütler dikkate alınmalıdır:  

1- Maddelerin yer aldıkları faktördeki yük değerlerinin yüksek olması. Faktör yük 

değerlerinin, .45 ya da daha yüksek olması seçim için iyi ölçüdür. Uygulamalarda 

madde sayısının az olması bu değerinin .30 kadar indirilebilir olduğunu  belirtmiĢtir. 

2- Maddelerin tek bir faktörde yüksek yük değerine, diğer faktörlerde ise düĢük yük 

değerlerine sahip olmasıdır. Yüksek iki yük değerinin arasındaki farkın en az .10 

olması önerilmektedir. Çok faktörlü bir yapıda birden fazla faktörde yüksek yük 

değeri veren maddeler biniĢik olarak adlandırılır ve ölçekten çıkarılması düĢünülebilir 

(Büyüköztürk, 2016).   

           Yukarıdaki ifadelerin dıĢında hem faktörlerce açıklanan varyansı hesaplama da hem de 

faktör sayısına karar vermede özdeğer göz önünde bulunması gereken bir katsayıdır. Faktör 

analizinde baĢlangıçta öz değeri 1 veya 1‟den büyük değerler alınarak önemli faktör olarak 

kabul edilir (Büyüköztürk, 2016).  

          Özdeğeri 1‟den büyük olan faktör boyutları için 1. özdeğerden sonra gelen ikinci 

özdeğer için 1. Özdeğer ikinci özdeğerin 3 katından fazla ise birinci faktörün açıkladığı 

varyansın dikkate değer olması ve birinci faktörün yük değerlerinin yüksek bulunması ölçeğin 

tek boyutlu olduğunun kanıtı olarak gösterilebilir. Ayrıca tek boyutlu bir yapı için açıklanan 

varyans oranının %30 ve üzerinde olması yeterli olarak kabul edilebilir (Büyüköztürk, 2016). 

3.3.2.3. Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeğine İlişkin Temel Bileşenler Analizi 

(TBA) Sonuçları  

         Verilerin TBA için uygun olup olmadığını incelemek için yapılan Kaiser-Mayer-Olkin 

(KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi anlamlı çıkmıĢtır. BaĢka bir deyiĢle verilerin 

faktör analizi için uygun olduğu (KMO katsayısı .92 ve Bartlett‟s testi için anlamlılık = .00 

p<.001) tespit edilmiĢtir( =3189.500, sd=435). AltmıĢtan yüksek değerlerin kabul 

edilebileceği (Büyüköztürk, 2016) dikkate alındığında, elde edilen KMO katsayısının çok 

yüksek bir değer olduğu anlaĢılmaktadır. Bu sonuçlara göre veriler TBA‟ya uygun olduğu 
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belirlenmiĢtir. Daha sonra TBA sonucunda toplam varyansın %56,49‟unu açıklayan 4 faktörlü 

bir yapının olduğu belirlenmiĢtir. Ancak, tüm bunlara bakılarak, bazı maddelerin birden fazla 

faktöre yüksek değer verdiği görülmüĢtür. Birden fazla faktöre .30 dan fazla yük değeri alan 

maddelerde yük farkının oranına bakılmıĢ, bu oranın %10 dan daha düĢük olduğu maddeler 

elenmiĢtir. Bu aĢamada sırası ile yük farkı düĢük görülen 1., 2.,12., 14., 15., 19., 20., 25., 26. 

ve 28. maddeler ölçekten çıkarılarak analiz yeniden yapılmıĢtır. Böylede 31 maddelik ölçekte 

toplamda 10 madde çıkartılarak 21 maddeye indirilmiĢ ve TBA yinelenmiĢtir. OluĢan yeni 

sonuçlara göre KMO katsayısı .93 Bartlett testi   değeri 2320.973  (p<.001, sd=231) olarak 

bulunmuĢtur. Tablo 5‟ te açıklanan toplam varyans miktarına iliĢkin bilgiler verilmiĢtir 

 

Tablo 5. Açıklanan Toplam Varyans Miktarı 

 
BaĢlangıç Özdeğerleri Kare Yüklerin Ekstraksiyon Toplamları 

F
a

k
tö

rl
er

r 

Özdeğer Varyans % 
Kümûlatif 

Varyans % 
Toplam Varyans % Küm. % 

1 
9.659 45.995 45.995 9.659 45.995 45.995 

2 
1.788 8.513 54.508 1.788 8.513 54.508 

21 
.160 .764 100.000    

Tablo 5‟ten anlaĢılacağı üzere 21 maddelik ölçeğin tekrarlanan TBA sonucunda 

toplam varyansın %54.51‟ini açıklayan 2 faktörlü bir yapının olduğu belirlenmiĢtir. Ancak, bu 

yapı hem kuramsal temellere uygun olmaması nedeniyle hem de birinci faktörün özdeğerinin 

(9.66), yani ikinci faktörünün özdeğerinin (1.79) üç katından fazla olması ve ayrıca toplam 

varyansı açıklayan yüzdenin (%46) diğer faktörlere oranla yüksek olması nedeniyle uygun 

bulunmamıĢ ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu sonucuna varılmıĢtır (Büyüköztürk, 

2016). Tablo 6‟da Temel BileĢenler Analizi Sonucu Madde Faktör Yük Değerleri ve 

DüzeltilmiĢ Madde Toplam Korelâsyon Değerleri  gösterilmiĢtir 
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Tablo 6. Temel BileĢenler Analizi Sonucu Madde Faktör Yük Değerleri ve DüzeltilmiĢ 

Madde Toplam Korelâsyon Değerleri 

 

Madde 

 

Faktör Yükleri 

DüzeltilmiĢ      Madde 

Toplam 

Korelâsyon Değerleri 

 F1   

10 .810  .771 

13 .783  .743 

9 .781  .738 

4 .749  .705 

11 .753  .705 

30 .741  .697 

22 .737  .692 

23 .738  .692 

31 .737  .693 

27 .701  .649 

8 .692  .639 

6 .689  .646 

7 .686  .647 

3 .649  .599 

21 .621  .576 

18 .609  .554 

5 .557  .520 

24 .554  .529 

16 .529  .512 

17 .506  .489 

29 .473  .445 

Tablo 6‟da, en yüksek faktör yük değerinin .810, en düĢük faktör yük değerinin .473 

olduğu görülmektedir. Ölçeğin düzenlenmiĢ madde toplam korelâsyonlarının en düĢük 

değerinin .445 en yüksek değerinin ise .771 olduğu görülmektedir. Faktör yük değeri ve 

madde toplam korelasyon değeri .30‟un altında olan madde dolayı bu maddeler ölçeklerde 

kullanılmaya uygundur. Tek faktörlü ölçek için 21 maddelik faktör yükleri yeterli 

görülmektedir. Ölçek faktör yapısını grafik üzerinde incelemek amacıyla ġekil 1‟de Screeplot 

grafiği verilmiĢtir.  
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ġekil 1: Maddelerin Screeplot Grafiği 

 

ġekil 1‟deki maddelerin screeplot grafiği incelendiğinde ilk noktadan sonra sert bir 

düĢüĢ olduğu ve diğer noktalar arasındaki uzaklığın çok kısa olduğu görülmektedir. Bu durum 

ölçeğin tek boyutlu olduğunun diğer bir kanıtıdır. 

3.3.2.4. Uyum Geçerliği 

          Ölçeğin uyum geçerliğini incelemek için Bilal (1984) tarafından geliĢtirilen Anne-Baba 

Tutum Ölçeği‟nden elde edilen puanlarla Algılanan Ebeveyn Ölçeği puanları ile elde edilen 

bulguların korelasyonu hesaplanmıĢtır. Aynı gruba uygulanan ölçekler arasında Algılanan 

Ebeveyn Affediciliği Ölçeği ile Anne-Baba Tutum Ölçeği‟nin „demokratik‟ alt boyutu 

arasında r=.63 (p<.01) pozitif yönde orta düzeyde ve anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 

Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği ile Anne-Baba Tutum Ölçeği‟nin „otoriter‟ alt boyutu 

arasında r= -.46 (p<.01) negatif yönde orta düzeyde ve anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 
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3.3.2.5. Ölçeğin Güvenirliği  

          Bir ölçme aracı, ölçme sonuçlarının bulundurduğu tesadüfi hataların azlığı ölçüsünde 

güvenilirdir (Baykul, 2015). Büyüköztürk‟e (2016) göre güvenirlik bireylerin test maddelerine 

verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılık olarak tanımlanabilir. Güvenirlik testin ölçmek 

istediği özelliği ne derece doğru ölçtüğü ile ilgilidir. 31 maddelik Algılanan Ebeveyn 

Affediciliği Ölçeği‟nin Cronbach Alpha değeri .93 olarak hesaplanmıĢtır. TBA sonucunda 

geçerliği olumsuz etkileyen maddeler çıkarıldıktan sonra kalan 21 madde üzerinden 

hesaplanan Cronbach Alpha değeri .94 olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuç ölçeğin iç 

tutarlılığının yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. GeliĢtirilen ölçek, ergenlerle yapılan 

çalıĢmalarda kullanılmak üzere geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Bu çalıĢma için Cronbach 

Alfa değeri .92 olarak hesaplanmıĢtır. Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği Ek 3‟te yer 

almaktadır. 

        3.3.3. Umut Ölçeği (UÖ) 

       Snyder ve diğ. (1991) tarafından geliĢtirilen, Akman ve Korkut (1993: 197) tarafından 

Türkçeye çevrilen Umut Ölçeği iki faktörden ve toplam 12 maddeden oluĢmaktadır. Ölçme 

aracının faktörleri sırasıyla, amaca götüren yollar belirleme (pathways - dört madde) ve amaca 

iliĢkin motivasyon (agency - dört madde) olarak adlandırılmıĢtır. Ölçekte yer alan diğer dört 

madde ise umutla ve herhangi bir kavramsal yapıyla ilgisi olmayan ifadelerdir (filler items). 

Öğrenciler, ölçme aracının orijinalinde olduğu gibi, görüĢlerini 1 (durumuma hiç uymuyor) ile 

4 arasında (tamamıyla uygun) değiĢen puanlara sahip yanıt seçeneklerini kullanarak 

belirtmiĢtir. DFA‟da 2 faktörlü ve toplam 8 maddeli model test edilmiĢ ve bu modelin 

araĢtırmanın verileriyle iyi bir uyum gösterdiği saptanmıĢtır. Bununla birlikte, Cronbach Alfa 

katsayıları amaca iliĢkin motivasyon faktörü ve amaca götüren yollar belirleme faktörleri için 

sırasıyla .67 ve .71 olarak hesaplanmıĢ ve yeterli bulunmuĢtur (bkz. DeVellis, 1991). Umut 

Ölçeğinin yapı geçerliğine ve iç tutarlılık güvenirliğine iliĢkin olarak elde edilen bu bulgular, 

bundan önce gerçekleĢtirilen araĢtırmalardan elde edilenlerle de tutarlıdır (Kemer ve Atik, 

2005; Özer ve Altun, 2011). Bu çalıĢma için Cronbach Alpha değeri .61 olarak 

hesaplanmıĢtır. Umut Ölçeği Ek 4‟de yer almaktadır. 

3.3.4. Ġyimserlik Ölçeği (ĠÖ) 

           Balcı ve Yılmaz (2002) tarafından üniversite öğrencilerinin iyimserlik durumlarını 

belirlemek için geliĢtirilmiĢ ölçeğin Çalık (2008: 48) tarafından ilköğretim öğrencilerinde 

tekrar geçerlik ve güvenirlik çalıĢması yapılmıĢtır. Analizler sonucu ilköğretim öğrencilerine 
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uygulanan iyimserlik ölçeği, 18 maddeden oluĢan 5‟li likert tipli bir ölçektir. Ölçeğin faktör 

yapısını tespit etmek için 160 ilköğretim öğrencisinden alınan verilerle faktör analizi 

yapılmıĢtır. Ölçeğin madde geçerliliğini incelemek için madde toplam puan korelasyonlarına 

da bakılmıĢtır. Bütün maddeler için madde-toplam  korelasyonlarının .25 ile .74 arasında 

değiĢtiği görülmüĢtür. Alfa güvenirlik kat sayısı .88 olarak bulunmuĢtur. Ölçekte yer alan 

maddelerin ayırt ediciliğini inceleme amaçlı 18 maddelik ölçeğin 160 kiĢiye uygulanmasından 

elde edilen puanların alt ve üst %27‟lik puan grupları ortalamaları t testi ile karĢılaĢtırılmıĢ ve 

anlamlı fark bulunmuĢtur. Ölçeğin iki yarı test güvenirliği .83 olarak elde edilmiĢtir. 

Ġyimserlik Ölçeği‟nden en yüksek  90, en düĢük ise 18 puan alınabilmektedir (Çalık, 2008).  

Bu çalıĢma için Cronbach Alfa değeri .91 olarak hesaplanmıĢtır. Ġyimserlik Ölçeği Ek 5‟te yer 

almaktadır. 

          3.3.5. Anne-Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ) 

           Bu çalıĢmada Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği‟nin kriter geçerliliğini test etmek 

amacıyla Anne-Baba Tutum Ölçeği kullanılmıĢtır. Anne-Baba Tutum Ölçeği‟nin 

hazırlanmasında Kuzgun (1972) tarafından geliĢtirilen Ana-Baba Tutum Envanteri 

maddelerinden yararlanılarak  Bilal (1984) tarafından hazırlanan ölçeğin, bazı maddeler aynen 

bazı maddeler ise kısmen alınmıĢtır. ÇeĢitli kaynaklar taranarak saptanan demokratik ve 

otoriter ana-baba tutumlarını örnek olabilecek davranıĢlardan yeni maddeler üretilmiĢ, 

böylece toplam 70 maddelik deneme formu ortaya çıkmıĢtır. Bu form alandan seçilen 30 

uzmana verilmiĢ, önce her ifadenin iki tutumdan hangisini yansıttığını, sonra da her ifadenin 

ilgili tutumu ne derecede yansıttığını 3 dereceli bir ölçek üzerinde belirlemeleri istenmiĢtir. 

Uzmanların otoriter ya da demokratik ana-baba tutumlarını yansıtmıyor veya biraz yansıtıyor 

Ģeklinde iĢaretledikleri maddeler çıkarılmıĢtır. Diğer maddeler ise uzmanların önerileri 

doğrultusunda değiĢtirilmiĢtir. Bu iĢlemler sonucunda 25‟i demokratik, 25‟i otoriter olmak 

üzere 50 maddelik 5‟li Likert tipi bir ölçek elde edilmiĢtir. Bu ölçek 30 lise son sınıf 

öğrencisine uygulanarak ifadelerin ve yanıtlama yönteminin anlaĢılırlığı sınanmıĢtır. Ölçeğin 

89 lise son sınıf öğrencisine 15 gün ara ile 2 kez uygulanması sonucu, elde edilen puanlar 

„Pearson Momentler Çarpımı‟ tekniği ile hesaplanmıĢ, değiĢmezlik katsayıları anneler için 

,75, babalar için ,76 olarak belirlenmiĢtir (Öner 2012). Anne- Baba Tutum Ölçeği Ek 6‟da yer 

almaktadır. 
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3.4. ĠĢlem Yolu 

       AraĢtırmanın verileri Ekim 2018‟de toplanmıĢtır. KiĢisel Bilgi Formu, Algılanan 

Ebeveyn Affediciliği Ölçeği (AEAÖ), Umut Ölçeği (UÖ) ve Ġyimserlik Ölçeği (ĠÖ)  bir araya 

getirilerek bir ölçek bataryası oluĢturulmuĢtur. AraĢtırmacı tarafından örnekleme alınan 

okullara, yöneticilerinden izin ve randevu alınarak gidilmiĢ, sınıf ortamında gönüllülük 

esasına göre uygulamalar yapılmıĢtır. Uygulama öncesi araĢtırmacı tarafından öğrencilere 

gerekli açıklamalar yapılmıĢtır. Uygulama 40 dakika sürmüĢtür. AraĢtırmada öğrencilerin 

Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği, Umut Ölçeği ve Ġyimserlik Ölçeği‟nden almıĢ 

oldukları puanlar hesaplanmıĢtır. SPSS 25 programı ile de elde edilen verilerin analizleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

3.5.  Verilerin Analizi  

         Elde edilen veriler veri tabanına girilip, kodlanmıĢtır. Verilerin istatistiksel analizleri 

Sosyal Bilimler Ġstatistik Paket Programı (SPSS) 25 kullanılarak yapılmıĢtır. AraĢtırmada 

eksik veya hatalı doldurulan veri iptal edilerek veri setinden çıkarılmıĢtır. AraĢtırmada 

verilerin analizi için öncelikle betimsel analiz yapılmıĢtır. Algılanan ebeveyn affediciliği, 

umut ve iyimserlik değiĢkenlerinin ortalamaları, standart sapma puanları hesaplanmıĢtır. 

Algılanan Ebeveyn Affediciliği, Umut ve Ġyimserlik arasındaki iliĢkileri incelemek amacıyla 

Pearson Korelasyon Tekniği uygulanmıĢtır. Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA); çoklu 

karĢılaĢtırma yapmak için umut puanlarında Games-Howell, iyimserlik puanlarında 

Bonferroni post-hoc testi kullanılmıĢtır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

 

           Bu bölümde, çalıĢmanın amacına yönelik istatistiksel analizler ve elde edilen bulgulara 

yer verilmiĢtir. Bu araĢtırmanın amacı, ergenlerin umut ve iyimserlik puanları ile algılanan 

ebeveyn affediciliği puanları arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığına bakılarak, umut ve 

iyimserlik puanlarının, algılanan ebeveyn affediciliği düzeylerine göre farklılaĢma durumunu 

incelemektir. 

4.1.  Veri Setinin Ġncelenmesi  

        Verilerin analizleri SPSS 25 programı kullanılarak yapılmıĢ, Algılanan Ebeveyn 

Affediciliği Ölçeği içerisinde yer alan 12, 17, 19 numaralı maddeler ters kodlanmıĢ, kayıp 

veri atama için EM (Expectation Maximization) yöntemi kullanılmıĢtır. Veri yapısı 

incelendiğinde beĢ kiĢi aynı ölçekteki en az üç maddeyi arka arkaya yanıtlamadıkları için veri 

setinden çıkarılmıĢtır. Algılanan Ebeveyn Affediciliği değiĢkeni için iki, umut değiĢkeni için 

üç, iyimserlik değiĢkeni için bir kiĢi uç değer olarak belirlenmiĢ (z > 3.00); çok yönlü uç 

değerler incelendiğinde ise üç kiĢi (p > .001) veri setinden çıkarılmıĢtır. AraĢtırmada .05 hata 

payı anlamlılık düzeyi olarak belirlenmiĢtir.  Analizlere dâhil edilen kiĢi sayısı 663‟tür. 

AraĢtırmada verilerin analizi için öncelikle betimsel analiz yapılmıĢtır. Daha sonra 

değiĢkenler arasındaki iliĢkileri belirlemeye yönelik Pearson Korelasyon Tekniği, Tek 

Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA), çoklu karĢılaĢtırma için Games-Howell post-hoc testi 

kullanılmıĢtır.   

4.2. Betimsel Sonuçlar 

          Elde edilen verilerin normallik dağılımı incelenmiĢtir. Ġstatistiksel hipotez “puanların 

dağılımı normal dağılımdan anlamlı farklılık göstermez”, Ģeklinde kurulur ve hesaplanan “p” 

değeri .05‟den büyük çıkması, bu anlamlılık düzeyinde puanların normal dağılımdan anlamlı 

(aĢırı) sapma göstermediği, uygun olduğu, Ģeklinde yorumlanır (Büyüköztürk, 2016). 

AraĢtırmadan elde edilen verilerin normal dağılım gösterip, göstermediğini test etmek 

amacıyla uygulanan Çarpıklık ve Basıklık değerleri Normallik Analizi Test sonuçları Tablo 

7‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 7. Öğrencilerin Algılanan Ebeveyn Affediciliği (AEA), Umut (U) ve Ġyimserlik (Ġ) 

puanlarına iliĢkin betimsel istatistikler 

 Madde sayısı Min. Maks. Ort. Std. Sapma Çarpıklık 

(Hata: .09) 

Basıklık 

(Hata: .19) 

A.E.A. 21 32 105 77.39 14.95 - .39 -.37 

U. 12 17 48 32.70 5.01 .07 .24 

Ġ. 18 21 90 64.43 14.60 - .33 -.58 

  

Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin algılanan ebeveyn affediciliği puanlarının 32 ile 105 

arasında değiĢtiği, ortalamasının 77.39; standart sapmasının 14.95 olduğu görülmektedir. 

Umut puanları, 17 ile 48 arasında değiĢtiği, ortalamasının 32.70; standart sapmasının 5.01 

olduğu görülmektedir. Ġyimserlik puanları 21 ile 90 arasında değiĢtiği, ortalamasının 64.43; 

standart sapmasının 14.60 olduğu görülmektedir. Çarpıklık ve basıklık katsayıları 

incelendiğinde ise değerlerin -1 ile +1 arasında olduğu görülmektedir. O hâlde her üç 

değiĢken için de verilerin normal dağıldığı söylenebilir (Büyüköztürk, 2016). Buna ek olarak 

değiĢkenlere ait histogram grafikleri (Ek-1)‟de incelendiğinde algılanan ebeveyn affediciliği, 

umut ve iyimserlik puanlarının normal dağılım özelliği gösterdiği söylenebilir. 

1- Öğrencilerin Algılanan Ebeveyn Affediciliği puanı ile Umut ve Ġyimserlik 

puanları arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

Öğrencilerin Algılanan Ebeveyn Affediciliği (AEA), Umut (UMT) ve Ġyimserlik (ĠYM) 

puanları arasındaki iliĢkiyi incelemek için Pearson Korelasyon Katsayıları incelenmiĢtir. 

Öğrencilerin Algılanan Ebeveyn Affediciliği (AEA), Umut (UMT) ve Ġyimserlik (ĠYM) 

puanları arasındaki iliĢki Tablo 8‟de verilmiĢtir. 

Tablo 8. Öğrencilerin Algılanan Ebeveyn Affediciliği (AEA), Umut (UMT) ve Ġyimserlik 

(ĠYM) puanları arasındaki iliĢki 

 1 2 3 

AEA (1) 1.00   

UMT (2) .30* 1.00  

ĠYM (3) .44* .55* 1.00 

*p < .01.   
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Tablo 8‟e göre .01 anlamlılık düzeyinde algılanan ebeveyn affediciliği ile umut arasında 

düĢük (r=.30), algılanan ebeveyn affediciliği ile iyimserlik arasında orta (r=.44), umut ile 

iyimserlik arasında orta (r=.55) düzeyde pozitif bir iliĢki olduğu görülmektedir. Anne-baba 

affediciliği arttıkça umut ve iyimserlik artmaktadır.  

2- Öğrencilerin Umut (U) ve Ġyimserlik (Ġ) puanları, Algılanan Ebeveyn Affediciliği 

(AEA) puanlarının düĢük –orta-yüksek olmasına göre farklılaĢmaktadır.  

            Öğrencilerin umut ve iyimserlik puanları affedicilik düzeylerine göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını incelemek için öncelikle öğrenciler algılanan ebeveyn affediciliği puanlarına 

göre düĢük, orta ve yüksek olmak üzere üç gruba ayrılmıĢtır. Bu iĢlem için affedicilik 

puanlarının ortancasının 0.5 standart sapma komĢuluğu orta grup, uçta kalanlar da düĢük ve 

yüksek grup olarak belirlenmiĢtir. DüĢük grupta 229 (%34.5), orta grupta 229 (%34.5), 

yüksek grupta 205 (%30.9) kiĢi bulunmaktadır. Bu gruplardaki öğrencilerin umut ve 

iyimserlik puanlarına ait betimsel istatistikler Tablo 9‟da verilmiĢtir. 

Tablo 9. Algılanan Ebeveyn Affediciliği düzeyleri düĢük, orta ve yüksek olan gruplarda umut 

ve iyimserlik puanlarına iliĢkin betimsel istatistikler 

A.E.A. 

düzeyleri 

 Min. Maks. Ort. Ss Çarpıklık 

(Hata:.16) 

Basıklık 

(Hata:.32) 

DüĢük Umut 17.00 46.00 30.93 5.26 .20 -.03 

 Ġyimserlik 22.00 90.00 57.00 13.60 .20 -.21 

Orta Umut 20.00 48.00 32.96 4.50 .35 .39 

 Ġyimserlik 29.00 90.12 65.63 12.18 -.45 -.19 

Yüksek Umut 20.00 48.00 34.38 4.63 .03 .88 

 Ġyimserlik 21.00 90.00 71.39 14.39 -1.06 .67 

Tablo 9 incelendiğinde algılanan ebeveyn affediciliği düzeylerine göre öğrencilerin umut 

ve iyimserlik puanları, düzeyler arttıkça artıĢ göstermektedir. Çarpıklık ve basıklık katsayıları 

incelendiğinde ise yine her bir düzeyde umut ve iyimserlik puanlarının -1 ve +1 aralığından 

büyük sapma göstermediği söylenebilir. Dolayısıyla puanların dağılımları normal kabul 

edilebilir. Öğrencilerin umut ve iyimserlik puanlarının anne ve babalarını affedici olarak 

algılama düzeylerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını incelemek için tek yönlü varyans 

analizi ANOVA istatistiği kullanılmıĢtır. Gruplar arasındaki farkın hangi karĢılaĢtırma testi 

kullanılarak hesaplanacağına karar vermek için Levene Testi yapılmıĢ, varyansların 

homojenliği sayıltısının umut için karĢılanmadığı (LT1=3.95; p<.05) ve iyimserlik için 
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karĢılandığı (LT2=2.07; p>.05) görülmüĢtür. Bu nedenle çoklu karĢılaĢtırma yapmak için 

umut puanlarında Games-Howell, iyimserlik puanlarında Bonferroni post-hoc testi 

kullanılmıĢtır. 

3- Umut ve iyimserlik puanları algılanan ebeveyn affediciliği düzeylerine göre 

farklılaĢmaktadır. 

Tablo 10. Umut ve iyimserlik puanlarının affedicilik düzeylerine göre farklılaĢma durumunu 

incelemek için yapılan tek yönlü varyans analizi ANOVA sonuçları 

 Kareler 

toplamı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 

F p Anlamlı 

Fark 

η2 

Umut Gruplar 

arası 

1310.79 2 655.39 28.27 .001* 1-2, 

1-3, 

2-3 

.08 

Grup içi 15303.00 660 23.19   

Toplam 16613.79 662       

Ġyimserlik Gruplar 

arası 

22914.92 2 11457.46 63.97 .001* 1-2. 

1-3. 

2-3 

.16 

Grup içi 118203.17 660 179.10   

Toplam 141118.09 662       

*p< .001. 1: DüĢük, 2: Orta, 3: Yüksek. 

         Tablo 10 incelendiğinde; umut ve iyimserlik puanlarının aritmetik ortalamalarının 

algılanan ebeveyn affediciliği değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda öğrencilerin 

umut ve iyimserlik düzeylerinin aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuĢtur (F1=28.27; F2=63.97; p<.05). Bulunan anlamlı farklılıkların etki 

büyüklükleri (η2) incelendiğinde ise düĢük düzeyde etki büyüklüğü olduğu görülmektedir. 

          Umut ve iyimserlik puanlarının affediciliğin her düzeyinde farklılaĢtığı görülmektedir. 

Her iki bağımlı değiĢkene ait puanlarda da düĢük-orta grup karĢılaĢtırmasında orta grup, orta-

yüksek grup karĢılaĢtırmasında yüksek grup, yine düĢük-yüksek grup karĢılaĢtırmasında 

yüksek grup lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (p<.05). Umut ve iyimserlik 

puanlarının ortalamaları algılanan ebeveyn affediciliği yüksek olan grupta en yüksek, düĢük 

olan grupta en düĢüktür.  
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

TARTIġMA VE YORUM 

 

           Algılanan ebeveyn affediciliği, umut ve iyimserlik değiĢkenlerinin birbiriyle iliĢkili 

olabileceği, umut ve iyimserliğin algılanan ebeveyn affediciliğinin düzeyine göre 

farklılaĢabileceği değerlendirmesinden hareketle bu araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir Çocuk, 

doğumdan yetiĢkinliğe kadar aile içinde birçok yaĢantı geçirerek büyür. Bu esnada 

çevresindeki insanların ve yaĢantıların tanığı olur. Aile içinde çocuğa  gösterilen tutumlar, aile 

yapısıyla beraber çocuğun kiĢilik geliĢiminde geniĢ çapta rol oynamaktadır (Kaya ve diğ., 

2012). Çocukların ebeveyninden gözlemlediği tutumlar karakterlerine, özerkliklerine, sosyal 

ortamlardaki etkileĢimlerine ve diğerleriyle iliĢkilerine yansımaktadır. Algılanan ebeveyn 

affediciliği kavramı, bireyin ebeveyni ile yaĢadığı olası çatıĢma durumunda ebeveyni 

tarafından affedildiğini hissetmesi olarak değerlendirilen bir kavramdır.. Bu araĢtırmadan elde 

edilen bulguların yorumlanmasına iliĢkin tartıĢmalara aĢağıda yer verilmiĢtir.   

5.1. Algılanan Ebeveyn Affediciliği ile Umut ve Ġyimserlik iliĢkisi      

         AraĢtırma sonucu elde edilen bulgulara göre, algılanan ebeveyn (anne-baba) affediciliği 

ile umut arasında düĢük düzeyde pozitif bir iliĢki olduğu görülmektedir, diğer ifadeyle 

çocukların umut düzeyleri ebeveynlerinin kendilerini afffettiklerini hissetmelerine bağlı 

olarak artmaktadır. ÇalıĢmaya katılan grubun ergen yaĢ grubu olması algılanan ebeveyn 

affediciliği ile umut kavramlarının pozitif yönde düĢük iliĢkide çıkmasının sebebi olabilir. 

Diğer geliĢim dönemleri gibi ergenlik dönemi de ergenin bir kimlik inĢa ettiği olumlu 

geliĢimin ve stresin beraber yaĢandığı bir dönemdir (Erikson, 1968). Duygulanım ergenlerde 

çok değiĢkendir ve bu durum gün içinde ani değiĢimlerle kendini gösterebilir. Ölçmenin 

yapıldığı andaki duygusal yaĢantı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Umut kuramında,  

umudun genetik geçiĢli bir boyutunun olmadığı, tamamıyla öğrenme yoluyla zihinsel bir 

hedefe ulaĢmak için bir “düĢünce” olduğu ve bunun iki yaĢından itibaren oluĢmaya baĢladığı 

ifade edilmektedir (Snyder ve diğ., 1997; Snyder, 2005). Kirmani, Sharma, Anas ve Sanam, 

(2015) yüksek umut düzeyine sahip olmanın subjektif iyilik haliyle pozitif bir iliĢkisi 

olduğunu yaptıkları araĢtırma sonuçlarına göre elde etmiĢlerdir. Boylamsal bir araĢtırmada 

umut düzeyi değiĢimleri incelenmiĢtir. Ergenlikte umut düzeyinin bir yıl içinde değiĢimin 
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olmadığı; yedinci sınıfta ergenlerin umut düzeylerinin düĢtüğü görülmüĢtür (Valle, Huebner 

ve Suldo, 2006).  

Ergenlik ve çocukluk çağında olanlarda umudun geliĢim dönemlerindeki sürecini ve 

farklılaĢmalarını görebilmek için birçok çalıĢmaya ihtiyaç duymakla (Bernardo, 2015) beraber 

ebeveynle kurulan güvenli bağlanma umudun geliĢimini kolaylaĢtırmakta ve 

hızlandırmaktadır (Çankaya ve Canbulat,2017). Özellikle ebeveyninin affediciliği hakkında 

olumlu duygu ve düĢüncesi olan çocuklar, insan iliĢkilerinde daha uyumlu bir kiĢilik 

özelliğine sahiptirler ve kendini inciten tarafa misilleme yapmak yerine, uzlaĢma yolunu 

seçerler. Umudun sosyal ve duygusal destek arama, mücadele etme ve kabul gibi baĢaçıkma 

davranıĢları ile yakın iliĢki içinde olduğu tespit edilmiĢtir (Barlow, 2002). Umutsuzluk ve 

umut durumunun ele alındığı bir araĢtırmada; düĢük umut düzeyi, risk oluĢturacak 

davranıĢların önemli bir yordayıcısı olduğu gösterilmiĢtir (Bolland, 2003). Diğer çalıĢmada 

düĢük umut düzeyi olan ergenlerin, cinsel açıdan davranıĢlarının güvenli olmadığı 

belirlenmiĢtir (Chang, Bendel, Koopman, McGarvey ve Canterbury, 2003).      

        Algılanan ebeveyn affediciliği ile iyimserlik arasında orta düzeyde pozitif bir iliĢki 

olduğu görülmektedir. Ġyimserlik eğilimi genellikle zihinsel bir süreç olup,  sonradan 

edinilebilmektedir (Seligman, 1991). AraĢtırma grubunun fiziksel ve biliĢsel olarak 

geliĢiminin devam ettiği düĢünüldüğünde; ebeveyninin affediciliğini hissetmesi ve iyimser 

özellikler göstermesi açısından da bir süreç içerisinde olduğu söylenebilir. Umut ile iyimserlik 

arasında orta düzeyde pozitif bir iliĢki olduğu görülmektedir. Anne-baba affediciliği arttıkça 

umut ve iyimserlik artmaktadır. Ġyimserlik ve umut birbirine benzeyen kavramlar olup, 

amaçlara ulaĢabilme için arzu ve istekleri içeren zihinsel bir süreç olmasıyla beraber Snyder‟a 

(2002)  göre umut kavramının kritik tarafı, bireyleri hedeflerine ulaĢtıracak ve problemlere 

çözümler bulmalarını sağlayacak yöntemler geliĢtirmeleridir (Scheier ve Carver, 1985). 

        Bu araĢtırmanın dikkat çeken diğer bir sonucu da ergenlerin annelerini daha affedici 

algılamalarıdır. Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin %48,87‟si annesinin daha affedici 

olduğunu , %26,55‟i ise babasının daha affedici olduğunu belirtmiĢtir. Bu sonuca göre 

ergenler annelerini daha affedici algılamaktadır. Affediciliğin yaĢamın ilk anlarından itibaren 

temelleri atılır. Anne, bebeğinin tüm isteklerine, kızgınlığına rağmen, affedici bir yönelimle 

yaklaĢıp kabul ettiğini hissettirmesiyle bebeğine affediciliği öğretmektedir  (Taysi, 2007). 

Ebeveynin çocukla yakınlık kurması ve çocuğun ihtiyaçlarını karĢılarken belli bir düzen 

içinde olmaya hassasiyet göstermesi ilk bağlanmayı gösterir. Ġhtiyaçlarının karĢılandığını 

hisseden çocuk bulunduğu ortamı güvenli hisseder ve bu güven duygusu çevresini 
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araĢtırmasına olanak verir (Hazan ve Shaver, 1987). Bireyin annesi ile bağlanma süreci emme 

dürtüsünün bulunduğu bebeklik dönemindedir. Zamanla bu bağlanma ve dürtüsel yararcılık, 

sevgi duygusunu doğurabilmektedir. KiĢinin sevgi duyarak bağlandığı kiĢiyi affetmesi daha 

kolaydır.  Bu görüĢe göre herhangi bir çatıĢma durumunda genellikle incitilen taraf anne - 

baba olmaktadır. Çocuk ebeveynini ne kadar incitirse incitsin, annenin bağlanma Ģeklinin 

sonucu olarak genellikle çocuğuna karĢı affedici bir tutum sergilemektedir (Khirizad, 2016).    

5.2. Ebeveyn Tutum ve DavranıĢlarının Çocuğa Etkileri 

        Ebeveyn tutumlarının bireyin psikolojik durumunu ne derece etkilediği çeĢitli 

araĢtırmalara konu olmuĢtur.  Bu araĢtırmada kullanılmak üzere geliĢtirilen Algılanan 

Ebeveyn Affediciliği Ölçeği‟nin uyum geçerliliğini test etmek amacıyla Bilal (1984) 

tarafından geliĢtirilen Anne-Baba Tutum Ölçeği‟nden elde edilen puanlarla Algılanan 

Ebeveyn Ölçeği puanları ile elde edilen bulguların korelasyonu hesaplanmıĢtır. Aynı gruba 

uygulanan ölçekler arasında Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği ile Anne-Baba Tutum 

Ölçeği‟nin „demokratik‟ alt boyutu arasında r=.63 (p<.01) pozitif yönde orta düzeyde ve 

anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği ile Anne-Baba 

Tutum Ölçeği‟nin „otoriter‟ alt boyutu arasında r= -.46 (p<.01) negatif yönde orta düzeyde ve 

anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Algılanan ebeveyn affediciliğinin, anne baba tutumlarıyla 

iliĢkili olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

        Algılanan ebeveyn affediciliği, umut ve iyimserlik konularının özünde ebeveyn 

tutumları, yetiĢtirme Ģekilleri ve bağlanma stillerinin olması yüksek olasılıktır. Ġnsan kiĢiliği, 

büyük ölçüde ebeveyniyle olan çeĢitli yaĢantılarla oluĢur.  Ebeveyn tutumu, insandaki (kadın-

erkek) köklü kiĢilik özelliklerinin görünen yüzüdür (Nichols, 1962). Carl Rogers, psikolojik 

olarak sağlıklı geliĢim için olması gereken birinci Ģey, çocuğun Ģartsız olarak sevgi görerek 

büyümesi olduğunu ifade ederken,  Caren Horney, psikolojik sağlamlık için gerekli olan Ģeyin 

gerçek benliği ideal benliğe tercih etmek olduğunu ifade etmiĢtir. Ġdeal benlik ile ilgili 

çatıĢmalar ise çocuğun aile ortamındaki güven hissi, hoĢgörü ve sevgi gibi gereksinimlerinin 

yerine getirilmesiyle yaĢanabilir (Schultz ve Schultz, 2007).  

         Demokratik ebeveyn tutumunda ev ortamında benimsenen ve benimsenmeyen davranıĢ 

sınırları bellidir ve bu çerçevede çocuk kendini özgür hisseder (Yavuzer, 1986). Bu tutumda 

ebeveyn önem arzeden konulardaki kararların sebeplerini çocuklarıyla konuĢur ve onların 

fikirlerini alır, sözlü iletiĢime fırsat verir. Anne-baba her anlamda çocuğuna iyi bir rehber 

olma çabasındadır (Kuzgun, 1972). Karabeyeser (2013), üniversite öğrencileriyle yaptığı 
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çalıĢmada ebeveyni demokratik tutumda olan öğrencilerin psikolojik iyi oluĢ düzeylerinin, 

otoriter ve koruyucu-istekçi ebeveyn tutumunda olan öğrencilerin puanlarından daha yüksek 

düzeyde olduğu görülmüĢtür. Demokratik tutum sergileyen anne babalar, çocuklarıyla 

ilgilenirken onları koruyabilme dengesini en iyi düzeyde sağlayabilirler (Eldeleklioğlu, 1996). 

Otoriter tutum, Yavuzer‟e (1986) göre aĢırı baskılı tutum, çocuğun öz güvenini yok eden, 

Ģahsiyetini yok sayan bir tutumdur. Çocuk bütün kurallara uymak zorundadır. Ebeveynden bir 

ya da ikisinin baskısında kalan çocuk, suskun, akıllı duran, kibar, düzgün ve dikkatli 

olabilirken, alıngan, çekingen, kolay etki altında kalabilen ve aĢırı derecede hassas bir kiĢiliğe 

sahip olabilir. Kalafatoğlu (2017), yaptığı araĢtırmada sekizinci sınıf öğrencilerinin iyimserlik 

düzeylerine göre demokratik, koruyucu/istekçi ve otoriter anne baba tutum puanları arasında 

farkın anlamlı olduğu bulunmuĢtur. Karababa‟nın (2018) ön ergen ve ebeveynlerle yaptığı 

çalıĢmada ön ergenlerde ebeveynlik stilleri ile umut arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırma 

sonucu umudun olumlu ebeveynlik stilleri ile (proaktif, samimi, destekleyici, olumlu 

pekiĢtirme) pozitif yönde anlamlı bir iliĢki içerisinde olduğu görülürken; olumsuz ebeveynlik 

stilleri (düĢmanca, düĢük denetim, fiziksel denetim) ile negatif yönde anlamlı bir iliĢki içinde 

olduğu görülmüĢtür. Snyder‟a (2000) göre umut seviyesinin geliĢimini sağlayan faktörlerden 

en önde geleni aile ortamıdır. Blake ve Norton (2014) umut ile bağlanma stilleri arasındaki 

korelasyonu araĢtırmak için bir meta-analiz yapmıĢtır. AraĢtırmada, umut ile güvenli 

bağlanma arasındaki iliĢki pozitif; umut ile kaygılı ve kaçınan bağlanma arasındaki iliĢki ise 

negatif yönlü bulunmuĢtur. Bebeklik ve çocukluktaki bağlanmalar üzerine yapılan 

araĢtırmalar, affetme kapasitesinin doğuĢu ve geliĢim süreciyle ilgili bilgi verebilir. Yabancı 

Ortam Testi‟nde (Ainsworth ve diğ, 1978) “güvenli bağlanma” geliĢtiren bebeklerin 

ayrılmayı kabul etmediği fakat kavuĢma sonrası rahatladıkları ve keĢfedici oyunlarına tekrar 

döndükleri görülmektedir; bu durum affetme kapasitesinin ilk prototipi olan, yanlıĢları tamir 

etmenin imkân dahilinde olduğu bir dünyada yaĢama deneyimi olabilir. Beeb‟in (2000) 

ifadesine göre, dört aylık bebekler ve anneleri arasındaki sesli ritim koordinasyonundaki 

kopmalar ve düzelmelerde saniye saniye bilinçli olmayan bedensel uyumsamalar meydana 

gelir ki, bu koordinasyonun orta düzeyindeki güvenli bağlanma ancak sekiz ay sonra beklenir. 

Diğer bir deyiĢle, güvenli bağlanma geliĢtiren bebekler, daha önce katlanabileceği düzeyde 

hayal kırıklığı ve onarma deneyimleri yaĢamıĢlardır (Ainsworth ve diğ. 1978, Beeb, 2000‟den 

aktaran Anderson, 2007: 218). Bebeklik ve çocukluk çağında bağlanmalar üzerine yapılan bu 

çalıĢma affetme ve umut etme ile ilgili durumların yaĢamın ilk aylarında baĢladığına dair 

bilgilere ulaĢmamızı sağlayabilir. Edwards‟a (2009) göre, umut seviyesi iyi derecede olan 
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bireyler baĢkalarıyla sağlam bir bağlanma stili geliĢtirmektedirler. Sarı-Cenk (2008) 

tarafından ergenlerle yapılan çalıĢmada, ebeveyninin tutumunu otoriter ve ilgisiz olarak 

algılayanların iyimserlik düzeyi, pozitif ve demokratik olarak algılayanların iyimserlik 

düzeylerinden daha düĢük olduğu görülmüĢtür.  

         Ana ve babaların duygu, düĢünce ve davranıĢlarındaki tutarlılık ve kararlılıkları 

çocuklarının öz disiplini, özgüveni, öz yeterliliği, öznel iyi oluĢları ve duyarlılıklarını 

etkilemektedir. Çocuklar, kendi ailelerinden edindikleri tutumları toplumda diğerlerine 

yansıtacaklarından; gelecekte sahip olacakları çocuklarını sağlıklı ve güçlü yetiĢtirmeleri için 

öncelikle kendi ebeveynlerine önemli sorumluluklar düĢmektedir (Yaprak, 2007). Eryavuz 

(2006) tarafından yapılan çocukluktaki anne baba kabul-reddi ile yetiĢkinlik dönemindeki eĢ 

kabul-reddi arasında olan iliĢkinin incelendiği araĢtırma sonucuna göre; yakın iliĢki 

durumundan hoĢnut olmayanlar, iliĢkisinden hoĢnut olanlara göre, çocuklukta anne- babaları 

tarafından bugünkü yaĢamlarında da partnerleri tarafından reddi daha fazla algılamaktadırlar. 

Çocukluk yaĢamlarında ebeveynlerinden kabul görmüĢ olanlar bugün partnerleri tarafından 

kabul edildiklerini daha fazla algılamaktadırlar. Bununla beraber çocukluk yaĢamlarında 

ebeveynleri tarafından reddi algılayan bireylerin psikolojik uyumsuzluğunun daha yüksek 

düzeyde olduğu görülmüĢtür. 

         Gelecek nesillerin sağlam ve duyarlı olmaları; büyük ölçüde ebeveynlerin yetiĢtirme 

biçimlerine bağlıdır. Yaptığı herhangi bir yanlıĢ davranıĢ karĢısında çocuğun ebeveyni 

tarafından affedilmesi ve çocuğun bu affediciliği hissetmesi hayata dair olumluluk 

motivasyonunu arttırabilir. Amaçladıkları hedeflere ulaĢabilmek için birçok yolu tespit 

edebilme yeterliliğine sahip, olumsuz yaĢantılar karĢısında duyguları esnek olan ve ne olursa 

olsun iyi Ģeyler olacağına dair ümidini yitirmemiĢ çocuklar anne babalarının affediciliğini 

hissetmiĢ olanlardır. Birey, bu affediciliği algılayıp, yaĢamdaki olumsuz Ģeyleri iyileĢtirmeye 

çabalayıp, zaman harcamak yerine, olumlu noktalara odaklanıp, pozitif yönde geliĢime doğru 

motivasyon kazanabilir.   
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ALTINCI BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

6.1. Sonuçlar 

Bu araĢtırma sonucu elde edilen bulgulara göre, ergenlerin algılanan ebeveyn (anne-

baba) affediciliği ile umut arasında düĢük düzeyde pozitif bir iliĢki olduğu; algılanan ebeveyn 

affediciliği ile iyimserlik arasında orta düzeyde pozitif bir iliĢki olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin umut puanı ile iyimserlik puanı arasında orta düzeyde pozitif bir iliĢki olduğu 

görülmektedir. Algılanan ebeveyn (anne-baba) affediciliği arttıkça umut ve iyimserlik 

artmaktadır.  

         Öğrencilerin umut ve iyimserlik puanları, algılanan ebeveyn affediciliği puanlarının 

düĢük –orta-yüksek olmasına göre farklılaĢıp, farklılaĢmadığı incelenmiĢtir. Yapılan iĢlem 

sonucunda öğrencilerin umut ve iyimserlik düzeylerinin aritmetik ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. Bulunan anlamlı farklılıkların etki büyüklükleri 

incelendiğinde ise düĢük düzeyde etki büyüklüğü olduğu görülmektedir.  

           Her iki bağımlı değiĢkene ait puanlarda da düĢük-orta grup karĢılaĢtırmasında orta 

grup, orta-yüksek grup karĢılaĢtırmasında yüksek grup, yine düĢük-yüksek grup 

karĢılaĢtırmasında yüksek grup lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. Umut ve 

iyimserlik puanlarının ortalamaları algılanan ebeveyn affediciliğinin yüksek olan grupta en 

yüksek, düĢük olan grupta en düĢüktür. Algılanan ebeveyn affediciliği düzeyi ile umut ve 

iyimserlik düzeylerinin birbiriyle iliĢkili olduğu sonucuna varılabilir.  Algılanan ebeveyn 

affediciliği düzeylerine göre umut ve iyimserlik düzeyleri farklılaĢmaktadır.             

6.2. AraĢtırmacılara Öneriler 

          Daha sonraki araĢtırmalarda Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği kullanılması 

durumunda Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılması faydalı olacaktır. Algılanan Ebeveyn 

Affediciliği kavramını daha yaygın kullanımı ve araĢtırılması anlamında ölçme zeminin daha 

fazla kuvvetlendirilmesi bu konudaki yapılacak çalıĢmaların daha çok bilimsel bilgi 

geliĢimine katkı sağlayacaktır. Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği kullanılarak, pozitif 

psikoloji alanındaki diğer kavramlardan olan öznel iyi oluĢ, akademik baĢarı, yüksek öz 

kontrol ve sebat etme gibi konularda çalıĢmalar yapılabilir. YetiĢkin gruptaki bireylerde 
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algılanan ebeveyn affediciliği, umut ve iyimserlik konuları incelenebilir. Ebeveynini affedici 

algılayan bireylerin romantik iliĢkilerindeki çatıĢmalarda ne kadar affedici oldukları 

araĢtırılabilir. Affetme, umut ve iyimserlik konularının bireylerin sağlıklı olma haline etkisi 

nedeniyle ruh sağlığı uzmanları tarafından farklı değiĢkenlerle incelenmesi önerilir. 

         Bu çalıĢmadaki araĢtırmaya katılan grup, ergen öğrencilerden oluĢmaktadır. Öğrenci 

olmayan ergenlerle algılanan ebeveyn affediciliği, umut ve iyimserliğe dair bir çalıĢma 

yapılabilir. Ayrıca çalıĢma grubunun ruh sağlığının ne durumda olduğu bilinmemektedir. 

ÇeĢitli ölçme araçlarıyla ruh sağlıkları hakkında bilgi edinilerek araĢtırma planlanabilir. 

6.3. Uygulayıcılara Öneriler 

           Psikolojik DanıĢman/Rehber öğretmenler tarafından Algılanan Ebeveyn Affediciliği 

Ölçeği kullanılarak, okullardaki problem davranıĢ gösteren çocukların algıladıkları ebeveyn 

affediciliği düzeyleri tespit edilip; ebeveynlere yönelik psiko-eğitim grupları oluĢturabilir. 

Anne babalara yönelik konferanslar, seminerler düzenlenerek çocuklarına olumsuz tutum 

sergileyen ebeveynlerin bu konuda olumlu bir değiĢim sürecine girmesi amaçlanabilir. Süreç 

sonrası ebeveynlerle iletiĢim devam ettirilerek olumlu tutum değiĢimi yönünden geri bildirim 

alınması önerilir.  

 Çocukların veya gençlerin pozitif geliĢimlerinin desteklenmesi anlamında 

ebeveynlerinden aldıkları kabul edici, destekleyici, sahiplenici gibi bütün olumlu tutumların 

yeri ve öneminin büyük olduğu görülmektedir. Bu açıdan ebeveynlerin çocuklarına kabul 

edici, affedici, destekleyici tutum ve davranıĢlarını daha görünür ve algılanabilir kılmalarını 

sağlayacak ana-baba güçlendirme programları ve müdahaleleri büyük önem arz etmektedir.  

           Alandaki uzmanlar tarafından aile ve/veya okulda sorunlu davranıĢları olan ergenler 

için geliĢim grupları oluĢturulup, affedicilik, umut ve iyimserlik konuları iĢlenerek grupla 

psikolojik danıĢma oturumları yapılabilir.  Bununla beraber problem davranıĢ geliĢtiren 

çocuklar için yaratıcı drama etkinlikleri düzenlenebilir. Okullardaki öğretmen ve yöneticiler 

bu konuda bilgilendirilip, okuldaki sorunlu öğrenci davranıĢlarının önlenmesi veya çözümü 

yönünden çocuğun ailede karĢılaĢtığı tutumlar değerlendirilerek, ebeveyn ve çocuklara aynı 

anda pozitif yaĢam etkinlikleri düzenlenebilir.  

       Bütün bunların yanında, kiĢinin kendisinin baĢkası tarafından affedildiğini hissetmesi 

kendi affetmesinden bağımsız olamayacağı için, çocuk ve ergenlere yönelik kendi 

affediciliklerine yönelik çalıĢmaların, uygulamaların da yapılması gerekmektedir. Sağlık 
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konusuna genel olarak bakıldığında -gerek ergenler olsun gerek ebeveynler olsun-  ruh ve 

beden sağlığı ayrılmaz bir bütün olarak kabul edilir. Birçok bedensel Ģikayetin temelinde 

duruma, kendine ve diğerlerine iliĢkin öfke ve affedememe durumu olabilir. Bu doğrultuda, 

alandaki uzmanların affedicilik konulu terapötik süreçlere ehemmiyet vermesi önerilir. 
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EKLER 

 

Ek-1: Algılanan ebeveyn affediciliği, umut ve iyimserlik puanlarına ait histogram 

grafikleri. 
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Ek-2: KiĢisel Bilgi Formu 

 

BĠLGĠ FORMU 

 

Bu araĢtırmanın amacı, bireylerin ebeveynleri (anne-babalarının veya ikisinden biri) ile iliĢkilerinin 

niteliği ile ilgilidir. Yanıtların veriliĢ biçimiyle ilgili yönergeler her formun baĢında verilmektedir. 

Lütfen yönergeleri dikkatli bir Ģekilde okuyunuz. Ġfadelere içtenlikle ve eksiksiz bir Ģekilde 

cevap vermeniz araĢtırma sonuçlarının tutarlılığı bakımından büyük önem taĢımaktadır. Elde 

edilen veriler araĢtırmacı tarafından toplu halde değerlendirilecek ve veriler sadece bilimsel amaçlı 

yayın ve çalıĢmalarda kullanılacaktır. AraĢtırmaya katıldığınız ve zaman ayırdığınız için teĢekkürler.  

 

                                                                                      Psk. Dan. Makbule Cevher FĠNCAN          

                                                             Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

                                               Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Tezli Yüksek Lisans Programı 

                                                                                   

 

KĠġĠSEL BĠLGĠLER 

 

Cinsiyetiniz:   Kız (  )               Erkek (  ) 

 

YaĢınız:  

 

KardeĢ Sayınız: 1  (   )       2 (   )     3 ve üzeri  (   )    

 

Kaçıncı Çocuksunuz: Ġlk  (   )      Orta  (  )       Son (  )      Tek  (  ) 

 

Anne: Sağ  (  )    Ölü  (  )   Öz  (  )   Üvey  (  )    Baba: Sağ  (  )    Ölü  (  )   Öz  (  )  Üvey  (  )   

 

Anne/Baba: Bir arada (  )        Ayrı  (  )         BoĢanmıĢ  (  ) 

 

Anne Eğitim Durumu:    Ġlkokul  (  )        Ortaokul  (  )       Lise  (  )     

 

                                           Lisans  (  )       Yüksek Lisans (  )      Doktora  (  ) 

Annenizin YaĢı: 

 

Baba Eğitim Durumu:  Ġlkokul  (  )        Ortaokul  (  )       Lise  (  )     

 

                                           Lisans  (  )       Yüksek Lisans (  )      Doktora  (  ) 

Babanızın YaĢı: 

 

 

Size Göre Ailenizin Gelir Durumu: DüĢük (  )      Orta  (  )     Yüksek  (  ) 

 

Ailenizde tartıĢmalar daha çok hangi sebepten çıkar?  

 

 

Hangisi daha affedici? Annem  (  )     Babam  (  ) 
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Ek-3: Algılanan Ebeveyn Affediciliği Ölçeği 

 

ALGILANAN EBEVEYN AFFEDĠCĠLĠĞĠ ÖLÇEĞĠ 

 

 

M
a
d

d
e n

o
: 

Sevgili öğrenciler,  

AĢağıdaki ifadelere yönelik görüĢlerinizi, seçenekleri dikkate alarak 

ve karĢılarında bulunan kutucuklardan yalnızca bir tanesini  “X”  ile 

iĢaretleyerek belirtiniz ve boĢ bırakmamaya özen gösteriniz. 

Katkılarınız için teĢekkür ederim. 

 

H
iç k

a
tılm

ıy
o
ru

m
 

K
a
tılm
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o
ru

m
 

K
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T
a
m

a
m
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 k

a
tılıy

o
ru

m
 (AEAÖ) 

2 Anne-babam yaptığım hatalardan dolayı bana kızsalar da beni 

anlamaya çalıĢırlar. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

7 Anne-babama karĢı hatalı davranıĢlarda bulunsam bile bana 

güvendiklerini hissederim. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

15 Anne-babam bana karĢı her koĢulda özverilidirler. (1) (2) (3) (4) (5) 

16 Anne-babam davranıĢlarımı onaylamadığında bana olumlu bir Ģekilde 

söyler. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

21 Anne-babam yanlıĢ yaptığımda bana özür dileme fırsatı verirler. (1) (2) (3) (4) (5) 
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Ek-4: Umut Ölçeği 

 

UMUT ÖLÇEĞĠ 

 
 

 

 

(UÖ) 

M
a

d
d

e n
o
: 

Sevgili öğrenciler,  

AĢağıdaki ifadelere yönelik görüĢlerinizi, seçenekleri 

dikkate alarak ve karĢılarında bulunan kutucuklardan 

yalnızca bir tanesini  “X”  ile iĢaretleyerek belirtiniz 

ve boĢ bırakmamaya özen gösteriniz. Katkılarınız 

için teĢekkür ederim. 
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U
y

u
y

o
r 

1 Sıkıntılı bir durumdan kurtulmak için pek çok yol 

düĢünebilirim. 
    

4 Herhangi bir problemin pek çok çözüm yolu vardır.     

8 BaĢkalarının pes ettiği durumlarda bile, sorunu 

çözecek bir yol bulabileceğimi bilirim. 
    

12 Kendim için koyduğum hedeflere ulaĢırım.     
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Ek-5: Ġyimserlik Ölçeği 

 

ĠYĠMSERLĠK ÖLÇEĞĠ 

 

 

 

(ĠÖ) 

M
a
d

d
e n

o
: 

Sevgili öğrenciler, 

AĢağıdaki ifadelere yönelik görüĢlerinizi, 

seçenekleri dikkate alarak ve karĢılarında bulunan 

kutucuklardan yalnızca bir tanesini  “X”  ile 

iĢaretleyerek belirtiniz ve boĢ bırakmamaya özen 

gösteriniz. Katkılarınız için teĢekkür ederim.  
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o

r. 

1 Zaman zaman yapamadığım Ģeyler olsa bile 

bundan dolayı üzülmem. 
     

5 BaĢarısız olduğum durumlar olsa bile kendimi 

tamamen baĢarısız biri olarak görmem. 
     

8 Kendime her zaman yeni Ģanslar tanırım.      

14 BaĢarısızlıkların ardından baĢarının geleceğine 

inanır, bu durumla ilgili kötü Ģeyler düĢünmemeye 

çalıĢırım. 

     

18 Her Ģeye rağmen yaĢamak güzel bir Ģeydir.      
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Ek-6 Anne- Baba Tutum Ölçeği  

 

ANNE- BABA TUTUM ÖLÇEĞĠ 

 

Her maddede belirtilen ifadeyi kendi anne ve babanızı düĢünerek okuyunuz. Daha sonra ilgili 

ifadede belirtilen davranıĢa uygunluğu açısından anne ve babanızın tutumunu 5 derece içinde 

değerlendiriniz. Her derecelemeyi yaparken anne ve babanızın tutumunun verilen ifadeye 

uygunluğunu düĢünüp ifadeye; 

 

 Tamamen katılıyorum (5) 

 Katılıyorum (4) 

 Kararsızım (3) 

 Katılmıyorum (2) 

 Hiç katılmıyorum (1) 

 

olarak değerlendirip, sayıyı numaranın karĢısındaki ilgili parantezin içine anne ve babanız için 

ayrı ayrı olmak üzere rakamla yazınız. 

 

 

 ANNEM BABAM  

1   
Ġyi bir çocuğun, ana babasının istediği biçimde yetiĢen, onların 

dediklerini aynen yerine getiren bir kimse olduğunu söyler. 

5   Hiçbir konuda kiĢisel görüĢümü sormaz. 

9   Paramı nerelere harcadığımı ayrıntılı bir biçimde kontrol eder. 

15   Haklı olduğum zaman bunu açıkça söyler. 

25   
Gençlerin, ailelerinin seçeceği kimselerle evlenmesi gerektiği 

görüĢündedir. 

30   Herhangi bir konuda doğru karar verebileceğime inanmaz. 

35   
Bir güçlükle karĢılaĢtığımda istediği yardımı sağlar, fakat kararı 

bana bırakır. 

39   
KarĢı cinsten bir arkadaĢımla aramda geçenleri kendine rahatça 

anlatmama izin verir. 

45   Beni yapabileceğimden fazlasını yapmaya zorlar. 

50   Benimle ilgili kararlara çoğu kez kendisi verir. 

 


