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Özet 

Araştırmada ergenlerin kişilerarası ilişkilerini etkileyen sosyal yaşantı 

değişkenleri ile saldırganlık arasındaki ilişkinin belirlemesi amaçlanmıştır. 

Örneklem Adana’daki liselere devam eden 327 gönüllü ergenden oluşmuştur. 

Veriler, “Kişilerarası İlişkiler Ölçeği”, “Saldırganlık Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi 

Formu” kullanılarak toplanmıştır. Analizlerde “t” testi, varyans analizi, 

korelasyon ve LSD kullanılmıştır. Sonuçta kızların, besleyici ilişki tarzı 

erkeklerden yüksek bulunmuştur. Yaş ve gelir düzeyi arttıkça zehirleyici ilişki 

tarzında da bir artış görülmüştür. Zehirleyici ilişki tarzı otoriter-koruyucu tutuma 

sahip olan ailelerden gelen ergenlerde daha yüksek bulunurken, demokratik 

ailelerden gelen ergenlerde düşük bulunmuştur. Anne-baba iletişimi “her zaman 

uyumlu” olan ergenlerin, diğerlerine göre daha fazla besleyici ilişki tarzını 

kullandıkları gözlenmiştir. Korelasyon analizi sonuçları zehirleyici ilişki tarzı ve 

toplam ilişki puanı ile saldırganlık arasında.01 düzeyinde anlamlı bir ilişki 

olduğunu göstermiştir. 
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Sosyal yaşamın ve gelişimin doğası gereği insanlar birbirleriyle sürekli iletişim 

halindedir. Bu etkileşimler insan hayatının önemli bir parçasıdır. Bu sayede 

insanlar birbirlerine duygularını, düşüncelerini ve isteklerini aktarabilmektedirler. 

Kişilerarası olumlu ilişkilerin kurulabilmesi, sürdürülmesi ve bu ilişkiden doyum 

sağlanabilmesi için bireylerin birbirlerine duygu, düşünce ve isteklerini 

iletebilmeleri beklenir. Bütün bunların sağlanabilmesi için bireylerin bir takım 

becerilere sahip olması gerekir. İçinde bulunulan sosyal ortama uyum sağlamada 

kişilerarası ilişkilerin kurulması çok önemli bir role sahiptir (Sorias,1986). 

Kişisel güveni geliştirmede temel basamağın sağlıklı insan ilişkilerini geliştirmeye 

dayalı olduğu belirtilmektedir. Erikson’un yaklaşımındaki sekiz basamak güven 

ya da güvensizliğin oluşmasındaki aşamayla başlar ve çocuktaki güven 

diğerleriyle olan ilişkiyle gelişir (Akt., Mitchell, 1990). Sullivan, ergen 

gelişiminde sosyal gücün diğer insanların etkisine bağlı olduğunu belirtmekte ve 

etkili bir insanın kişilerarası ilişkilere ihtiyaç duyduğu için diğerleriyle ilişkilerini 

sürdürdüğünü, ender durumlarda diğerleriyle ilişkisini kesebildiğini 

savunmaktadır. Sullivan kişiliğin normal ya da patolojik olarak gelişmesinde 

insanlarla olan ilişkinin çok önemli olduğunu belirtmekte ve olumlu kişilerarası 

ilişkiler kurmanın mutlu ve doyum verici bir yaşam için gerekli olduğunu 

savunmaktadır (Akt., Muuse, 1996).  

Ergenin yakın çevresi ile ilişkilerinin ve ruhsal yapısının, diğer yandan içinde yer 

aldığı toplumsal çevrenin üzerindeki etkisi son derece büyüktür. Duygusal 

ilişkilerden çevre ile iş ilişkilerine kadar yaşanan tüm etkileşim biçimleri ve bu 

biçimleri belirlediği bilinen sosyal ve ekonomik yapılar ve bu yapılara bağlı 

olarak yaşanan değişmelerin saldırganlık eğilimini etkilediği düşünülmektedir. 

Toplumsal normlara göre meşru bir ortamda ve geniş sosyo-ekonomik koşullarda 

yetişen ergenler gelecek yaşamlarında ruh sağlığı yerinde ve başarılı bireyler 

olabilmektedir. Ayrıca, insan psikolojisi başlangıçta aile ortamında anne-baba 
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model alınarak biçimlenmeye başlamakta ve bu süreçte temel güven duygusunun 

gelişmesi ve çocuğun kendisini özerk bir birey olarak kabul etmesi (Bulut, 1990), 

aile üyeleri ve birinci derecede de anne ile kurulan ilişkilerin niteliğine bağlı 

olmaktadır. Geleceğin mimarları olacak ergenlerin, sağlıklı yetişkinler 

olabilmeleri ve sağlıklı nesiller yetiştirebilmeleri anne-babaların onlara model 

olabilecek nitelikte olumlu tutum ve davranışlar sergilemeleriyle olasıdır. Var 

olan durumu belirlemek için yapılan bu çalışma, ergenlerin kişilerarası ilişkilerini 

etkileyen sosyal yaşantı değişkenleri ile saldırganlık arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyabilmeyi amaçlamaktadır.  Bu temel amaç doğrultusunda araştırmada 

aşağıdaki iki soruya cevap aranmıştır: 

1- Ergenlerin kişilerarası ilişkiler ölçeğinin, besleyici, zehirleyici ve her ikisinin 

birleşiminden elde edilen toplam puanları; cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, anne-baba 

tutumu ve anne-baba iletişim uyumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta 

mıdır?  

2- Ergenlerin kişilerarası ilişkiler ölçeğinin, besleyici, zehirleyici ve her ikisinin 

birleşiminden elde edilen toplam puanları ile saldırganlık ölçeği toplam puanları 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 

YÖNTEM 

Örneklem 

Araştırmanın örneklemini Adana’nın merkez ilçelerindeki çeşitli liselerine devam 

eden ve gönüllü olan 193’ü kız, 134’ü erkek olmak üzere toplam 327 ergen 

oluşturmuştur. Yaş ortalaması 16.34’dır (SD= .76). 

Veri Toplama Araçları 

Kişilerarası İlişkiler Ölçeği: Şahin, Durak ve Yasak (1994) tarafından kişilerarası 

ilişkileri ölçmek amacıyla geliştirilen ölçek 31 maddeden oluşmaktadır. Her 

madde 0-3 arasında değişen Likert tipi bir ölçek üzerinde değerlendirilmektedir. 

Ölçme sonucunda ölçekten üç ayrı puan elde edilmektedir. Bunlar; Besleyici ilişki 

tarzları, Zehirleyici ilişki tarzları ve her ikisinin birleşiminden elde edilen toplam 

puandır. Yüksek puanlar kişilerarası ilişkilerde olumlu bir tarzın göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir. Ölçeğin Cronbach  Alfa güvenirlik katsayısı .79 olarak 
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bulunmuştur. Tek ve çift maddelerden elde edilen iki yarım test güvenirliği r=.63 

olarak hesaplanmıştır. Madde toplam puan korelasyonları .10 ile .48 arasında 

değişmektedir.    

Saldırganlık Ölçeği: Öğrencilere uygulanan saldırganlık ölçeği Başbakanlık Aile 

Araştırma Kurumu’nun 1998 yılında yayınladığı ‘Aile İçinde ve Toplumsal 

Alanda Şiddet’ konulu çalışmada kullanılan ölçektir. Bu ölçek, tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizdeki psikiyatri ve psikoloji eğitim ve uygulamalarında sık 

olarak kullanılan ve geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılmış olan Minnesota 

Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Eysenck Kişilik Envanteri (EPQ), 

Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) ve Kısa Psikiyatrik Değerlendirme 

Ölçeğinin (Brief Psychiatric Rating Scale-BPRS) saldırganlık ve şiddetle ilgili 

bazı maddeleri seçilerek oluşturulmuş ve sadece kapsam geçerliliği araştırılmıştır. 

Araştırmada ergenlerin saldırganlık eğilimlerini belirlemek amacıyla kullanılan 

ölçek toplam 20 ifadelik bir ölçektir. Ölçekte yer alan ifadelere verilen yanıtlar 

4’lü Likert ölçeğinde düzenlenmiştir. Değerlendirmeler çok uygun seçeneğine 4, 

hiç uygun değil seçeneğine 1 puan verilerek yapılmıştır. Ölçekte yer alan tüm 

ifadeler tek yönlüdür. Buna göre, ölçekten alınan puanların yüksekliği ergenin 

saldırganlık eğiliminin yüksek olduğunu, düşük puan ise tam tersi bir durumu 

göstermektedir (Ayan, 2007).  

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu formda ergenlerin; 

okul, cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, anne-baba tutumu ve anne-baba iletişim uyumunu 

belirlemeye yönelik  sosyal yaşantı değişkenlerine yönelik sorular yer almıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde “t” testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson 

Momentler Çarpımı korelasyonundan yararlanılmıştır. Varyansların homojenliği 

nedeniyle anlamlı farklılıkların çıktığı gruplarda farkın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek için post hoc test olarak LSD testi kullanılmıştır. 

İstatistiksel işlemler SPSS 11.5 paket programı aracılığıyla yapılmıştır. Tüm 

analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. 

 

BULGULAR  
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Araştırmada birinci alt amaç için kullanılan “t” testi ve tek yönlü varyans 

(ANOVA) analizi sonuçları aşağıda sırasıyla verilmiştir.  

Yapılan “t” testi analizi sonucunda ergenlerin cinsiyetlerine göre kişilerarası 

ilişkiler ölçeğinin besleyici (t (327 = 3.438, p<.05)   ve zehirleyici tarzları(t (327 = 

-3.789, p<.05)    arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Toplam puan açısından 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Besleyici ilişki tarzı kızlarda daha yüksek 

bulunurken, erkeklerde zehirleyici ilişki tarzı daha yüksek olarak saptanmıştır. 

 Yaş değişkeninin yalnızca ergenlerin zehirleyici ilişki tarzı (F(2,324)= 5.79, 

p<.05) açısından anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Aritmetik 

ortalamalardan yaşça büyük olan ergenlerin küçük olanlara göre daha çok 

zehirleyici ilişki tarzını kullandıkları saptanmıştır. 

Gelir düzeyi değişkeni de yalnızca ergenlerin zehirleyici ilişki tarzında (F(5,321)= 

2.38, p<.05) anlamlı bir farklılık yaratmıştır. Yapılan LSD analizi sonucunda 

farkın gelir düzeyi “1251-1500” arasında olanlar ile “750-1000” olanlardan 

kaynaklandığı belirlenmiştir.  

Yapılan “t” testi analizi sonucunda ergenlerin anne-baba tutumuna göre 

kişilerarası ilişkiler ölçeğinin yalnızca zehirleyici tarzları (t (327= 2.502, p<.05) 

arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Besleyici ve toplam puan açısından anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. Zehirleyici ilişki tarzı otoriter-koruyucu tutuma sahip olan 

ailelerden gelen ergenlerde daha yüksek bulunurken, demokratik ailelerden gelen 

ergenlerde daha düşük bulunmuştur. 

Varyans analizi sonucunda anne-baba iletişim uyumunun yalnızca besleyici 

ilişki(F(2,324)= 3.052, p<.05) tarzında anlamlı bir etki yarattığı görülmüştür. 

Aritmetik ortalamalardan anne-baba iletişimi her zaman uyumlu olan ergenlerin, 

anne-baba iletişimi “bazen uyumlu” ve “hiçbir zaman uyumlu olmayanlara” göre 

daha yüksek besleyici ilişki tarzını kullandıkları saptanmıştır. 

Araştırmada ikinci alt amaca yönelik olarak ergenlerin kişilerarası ilişkiler 

ölçeğinin, besleyici, zehirleyici ve her ikisinin birleşiminden elde edilen toplam 

puanları ile saldırganlık ölçeği toplam puanları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu 

amaçla yapılan Pearson Momentler Çarpımı korelasyon analizi sonuçları besleyici 
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ilişki tarzı ile saldırganlık arasında anlamlı bir ilişki olmadığını gösterirken, 

zehirleyici ilişki tarzı(r=.50) ve toplam ilişki puanı (r=.39) ile saldırganlık 

arasında.01 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. 
 

TARTIŞMA VE YORUM 

 

Araştırmada cinsiyet açısından kız ve erkek ergenlerin kişilerarası ilişkileri 

incelenmiş ve kızların erkeklere göre besleyici ilişki davranışlarını daha fazla 

kullandıkları gözlenmiştir. Safran (1990) ilişkilerin sürdürülmesi ve 

değiştirilmesinde kişilerarası yöntemlerden söz etmiştir. Bilişsel kişilerarası döngü 

ve kişilerarası şema kavramlarının bireylerarası ilişkilerdeki önemini 

vurgulamıştır. Kişilerarası şemayı kişilerarası geçmiş deneyimlerin seçilerek 

yeniden düzenlenmesi olarak tanımlamakta ve kişilerarası ilişkiyi sürdürme ile 

bağlantılı olduğunu belirtmektedir. Bilişsel kişilerarası döngü ise, uyumsuz ve 

fonksiyonel olmayan davranışların devam ettirilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

İçinde yaşanılan toplumun kızlara ve erkeklere yüklediği cinsiyet rolleri 

ergenlerin cinsiyetlere dair bazı bilişsel yapılara sahip olmalarına sebebiyet 

vermektedir. Cinsiyet rolleri açısından kızların daha sevecen, şefkatli, 

yardımsever, paylaşımcı, fedakâr vb. bilişsel yapılara yönelik yetiştirildikleri 

söylenebilir. Bu bağlamda kızların toplumdaki diğer bireylerle ilişki 

kurmalarındaki nitelikler besleyici ilişki tarzına yönelik bilişsel yapıyı ortaya 

çıkarmış olabilir. Erkekler ise tam tersi cinsiyet rolleri ile ilgili bir bilişsel yapıya 

sahip yetiştirilmektedir. Bu yetiştirilme tarzı ile ilgili bilişsel yapıdaki farklılık 

kızlar ve erkeklerin farklı kişilerarası ilişki tarzlarını benimsemelerine neden 

olmuş olabilir. 

Çalışmada yaş açısından ergenlerin kişilerarası ilişki biçimleri incelenmiş ve elde 

edilen sonuçlarda ergenlerin yaşları arttıkça zehirleyici ilişki tarzını daha fazla 

gösterdikleri tespit edilmiştir. Ergenlerin içinde yaşadığı dönem dikkate 

alındığında sorunlu ve problemli bir dönemden geçtikleri ifade edilebilir. Yaş 

ilerledikçe bu döneme dair sorunların kaynağının gelişmekte olduğu kişiliği, 

ailesi, okul ve okul çevresi ile ilgili olduğu söylenebilir. Bu sorunlarla, kendisine 
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yardımcı olabilecek iyi model ya da modeller ile karşılaşmadığı için başa 

çıkamayabilir. Bu açıdan ergen güvensizlik ve içe kapanma, izolasyon yaşayabilir. 

Ergenlikte ilerledikçe zehirleyici ilişki tarzında artışın kaynağı bu durum olabilir. 

Ergenlik sorunlu ve kendi kimliklerini bulmaya çalıştıkları bir dönemdir. Bu 

bağlamda ergenlik dönemimde ilerledikçe hayatında çatışmalar artmakta ve 

yaşadığı aile ortamından kendini soyutlamaktadır. Bu dönemde ergenlerin 

özellikle aile ortamında kendilerine olumlu model olabilecek bireyler ile zaman 

geçirmesi karşılıklı empatik bir anlayışla ergenin ve yetişkinin birbirini daha iyi 

anlamaya çalışmasına yardımcı olan kalıcı ve sağlıklı insan ilişkilerini geliştirmesi 

hem kişisel gelişimini hem de kişisel güvenini arttıracaktır. Bu da olumlu ilişki 

kurma tarzında artışa neden olacaktır.  

Elde edilen bir diğer sonuç ise ergenlerin gelir düzeyi arttıkça zehirleyici ilişki 

tarzını daha fazla kullanmalarıdır. Ekonomik güç arttıkça bireylerin sosyo-kültürel 

düzeylerinin de buna paralel olarak gelişmesi kaçınılmazdır. Ancak gelişmekte 

olan ülkelerde hızlı ekonomik değişimler sosyo-kültürel yaşamda da yozlaşmayı 

beraberinde getirmektedir. Bu durum  bireylerin düşüncelerini, duygularını 

olumsuz etkileyerek onları bencil, çıkarcı, paranın güç olarak kullanılabileceği bir 

meta olarak görülmesine neden olmaktadır. Gelir düzeyinin artması sağlıksız ve 

bilinçsiz hızlı sosyo-kültürel değişim, ergenlerin zehirleyici ilişki kurma tarzını 

benimsemelerinin nedeni olabilmektedir. Ekonomik açıdan sınıfsal farklılıklar 

bireylerin farklı kişilik özelliklerine sahip olmalarına neden olmakta bunda ise 

ebeveynlerin yetiştirme tarzının büyük etkisi olduğu belirtilmektedir.  Hızlı 

sınıfsal değişimi yaşamış ailelerde ebeveynler çocuklarını ileride kendi emellerini 

gerçekleştirecek tarzda yetişmelerini ve kişilik sahibi olmalarını istemektedir. 

Eğer ebeveyn kişilik özellikleri açısından çocuğa kötü bir model oluşturuyor ise 

çocuk baskıcı, çıkarcı, başkalarını kullanabilen, paylaşımdan uzak, bencil, kibirli 

ve parayı araç değil de amaç olarak algılayan bir birey olarak yetişebilmektedir 

(Kağıtçıbaşı, 1990). Bu koşullar içinde düşünüldüğünde ergenlerin zehirleyici 

ilişki tarzını benimsemeleri beklenilen bir sonuç olarak kabul edilebilir.  

Araştırmada sonuçlar, otoriter-koruyucu anne-baba tutumu ile yetişen ergenlerin 

demokratik tutum ile yetişenlere göre daha çok zehirleyici ilişki tarzını 
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kullandıklarını göstermiştir. Otoriter-koruyucu ebeveyn tutumu ile yetişen 

bireylerin daha çok despot, bencil, direnç gösteren, yaratıcılıktan uzak, kuralcı, 

diğerlerine düşmanca davranan bireyler olarak yetiştikleri ifade edilmektedir. Bu 

tarz bir yetiştirme yöntemi de ergenlerin kişilerarası ilişkilerinde zehirleyici ilişki 

tarzını göstermeleri için bir zemin hazırlamış olabilir (Senemoğlu, 2007; 

Kağıtçıbaşı, 1990). 

Araştırmada, her zaman uyumlu bir iletişim tarzı sergileyen anne-babalara sahip 

olan ergenlerin daha fazla besleyici ilişki tarzını gösterdikleri anlaşılmıştır. 

Yapılan çalışmalarda olumlu iletişim becerilerine sahip olan bireylerin problem 

çözme ve sosyal ilişki kurma becerilerine sahip oldukları ve olumlu ilişki 

sürdürme ve bağ oluşturma açısından uyumlu iletişim becerisinin önemli bir rolü 

olduğu belirtilmektedir (Uzamaz, 2000, Çam, 1997, Korkut, 1996). Ergenlerin 

aile ortamında bu tarz bir iletişim biçimini model almaları besleyici ilişki tarzını 

benimsemelerine neden olmuş olabilir. 

Ayrıca araştırmada zehirleyici ilişki tarzı ile saldırganlık arasında olumlu yönde 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu da her iki değişkenin de birbirini etkilediğini 

göstermektedir. Bir başka deyişle zehirleyici ilişki tarzı azaltıldığında 

saldırganlığın da azalacağı, ya tam tersi söylenebilir. 
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