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ÖZF.:T: Benlik, insanın kendi kişiliğine ilişkin kanılarının
toplamı, insanın kendini tanıma ve değerlendinne biçimi

olarak tanımlanmaktadır. Benlik kavramı, bireyin kendisi
için önemli saydığı kişilerin eleştiri ve beğenileriyle biçim-
lenir.Bu araştınna 8-11 yaş arasındaki korunmaya muhtaç
çocukların benlik algılarl111 ineelemek amacıyla yapılmış-
tır. Araştınııanın örneklem grubunu Keçiören Atatürk Ço-

cuk Yuvasında kalan toplam 90 çocuk oluştunnuştur. Ço-
cukların benlik algıları "Lipsitt Çocuklar için Benlik Kav-
ramı Ölçeği" kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen

veriler İki Eş Arasmdaki Farklıı Önemlilik testi kullanıla-
rak analiz ediJmiştir. Elde edilen veriler doğruJtusunda ço-
cukların benlik algıları ilc ideal benlikleri arasındaki fark

önemli çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler: korunmaya muhtaç çocuklar, benlik al-
gısı, anne yoksunluğu

ABSTARCT: "SeIf' can be defined as the totality of the
feelings a person has about himself and as his way of kno-
w ing and evaluating himsclf. Self-concept of an indi vidual
is shaped by the criticism and admiration raised by people
whonı the inidividual values. This study was planned to
evalııate self-perception in 8-11 year old orphans. The

sample space of the study consisted of 90 children who li-
ve in Keçiören Atatürk Orphanage. Lipsitt Self-Concept
Scale for Children was ıısed. The data obtained as a resuJt
were statistically evaluated by t test. It was found out that
there is significant difference between orphan childrens's
self pereeption and ideal self-concept.
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1. GIRIŞ
Benlik kavramının tammım yaparken ikiye

ayırmak mümkündür; ilki bireyin kendisi için
düşünceleri diğeri ise ideal benlik yani bireyin
olmak istediği benlik diyebiliriz.

Rogers' a (1965) göre bireyin kendisi ile ilgi-
li düşüncelerini etkileyen iki faktör vardır; bun-
lardan biri bireyin kendisine bakış açısı bir diğe-
ri ise çevresidir. Rogers, bireyin olumlu ve güç-
lü bir benlik kavramı geliştirebilmesinin, ancak
koşulsuz bir sevgi ortamında yetişmesiyle müm-
kün olabileceğini ifade etmiştir.

Sosyal öğrenme teorisine göre ise bireyin
kendisine bakış açısı çevresini de etkilemektedir
(Rotter,1982). Harter'a (1983) göre benlik kav-
ramı bireyin kendisini tanımlayan değerler bütü-
nüdür. Harter, bireyin kendisi ile ilgili düşünce-
leri pozitif ise benlik algısı yüksek; kendisi ile il-
gili düşünceleri negatif ise düşük benlik algısı-
mn olduğunu belirtmektedir.

Bireyin kişiliğinin temelleri aile içinde atılır.
Eğer çocuk ailesinden destek, koruma, ilgi, şef-
kat görürse ve ailesi ile yaşadığı deneyimler
olumlu ise, pozitifbir ego geliştirir ve kendisi ile
ilgili duygulan olumlu olur. Ancak çocuk böyle
bir aile ortamından yoksun büyürse kendisinin
sevilmediğini, istenmediğini düşünür, kendisi
ile ilgili düşünceleri ise olumsuz olur
(Bowlby ,1980).

Aile çocuğun kendisini algılamasında kendi-
si ile ilgili düşüncelerinin oluşumunda çok
önemli bir etkendir(Heinicke,1965). Bu konu ile
ilgili yapılan pek çok çalışma ailenin sunduğu
güvenilir, sevgi dolu ortamdan yoksun büyümüş
çocuklann kendisi ile ilgili düşüncelerinin ve
özsaygılannın ciddi şekilde zarar gördüğünü be-
lirtmektedir (Bowlby,1980; Rutter,198 I).
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2. YÖNTEM

Bu araştırma 8-11 yaş grubundaki korunma-
ya muhtaç çocuklann benlik algıları ilc ideal
benlikleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek
amacıyla yapılmıştır, Keçiören Atatürk Çocuk
Yuvasmdaki 8-11 yaş grubunu oluşturan tüm
çocuklar araştırma kapsamına alınmıştır. Araş-
tırmaya 22'si 8 yaş, 22'si 9 yaş, 23'ü 10 yaş, ve

23' ü 11 yaş olmak üzere toplam 90 çocuk alın-
mıştır. Bu çocukların 43'ü kız, 47'si ise erkektir.

Çocukların benlik kavramlarını değerlendir-
mek amacıyla "Lipsitt Çocuklar için Benlik
Kavramı Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek, iki bö-
lümden oluşmaktadır. i. Bölümde 22 ve II.bö-
lümde 22 madde olmak üzere toplam 44 madde-
den meydana gelmektedir. Ölçeğin i. Bölümü
çocukların kendi kişilik özelliklerini içeren ( dü-
rüstüm, cesurum, güvenilirim, iyiyim v.b) ifade-
lerden oluşmaktadır. Bu ifadelerin 19 tanesi po-
zitif,3 tanesi negatif özellikler bildiren (tembe-
lim, kıskancım, çekingenim)ifadelerdir.Ölçeğin
n. Bölümü ise çocuklann kendilerinde bulun-
masını istedikleri kişilik özelliklerini içeren ifa-
delerden oluşmaktadır. i. Bölümde olduğu gibi
bu bölümde de 19'u pozitif, 3'ü negatif özellik-
ler bildiren ifadeler yer almaktadır. Ölçek 1'den
Ye kadar puanların yer aldığı likert tipi bir öl-
çektir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.8765'dir.

Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde
iki eş arasındaki farkın önemlilik testi kullanıl-
mıştır.

3. BULGULAR

Tablo 1. 8 Yaş Çocuklarının Lipsitt Çocuklar için
Benlik Kavramı Ölçeğinin L ve II, Bölümünden Al-
dıkları Puanların Ortalamalarının Karşılaştırılması
(n: 22)

Tablo l' de 8 yaşındaki korunmaya muhtaç
çocukların Lipsitt Çocuklar için Benlik Kavramı
Ölçeğinden aldıkları puanların ortalamalarının
dağılıını verilmiştir. Tabloya göre çocukların

benlik algıları ilc ideal benlikleri puanlannın İki
Eş Arasmdaki Farkın Önemlilik testine göre an-
lamlı olduğu görülmektedir ( t=5.75, p<O.OOOl).

Tablo 2: 9 Yaş Çocuklarının Lipsitt Çocuklar için
Benlik Kavramı Ölçeğinin i. ve II. Bölümünden Al-
dıkları Puanların Ortalamalarının Karşılaştırılması
(n: 22)

Araştırmaya alman 9 yaş grubu çocuklarının
Lipsitt Çocuklar için Benlik Kavramı Ölçeği n-
den aldıklan puanlann ortalamalannın dağılımı
Tablo 2' de verilmiştir. Tablo incelendiğinde
I.Bölüm ilc II. Bölüm bulguları arasındaki farkın
anlamlı olduğu görülmektedir (t= 4.75, p<
0.0001).

Tablo 3. LOYaş Çocuklarının Lipsitt Çocuklar için
Benlik Kavramı Ölçeğinin i. ve II. Bölümünden Al-
dıkları Puanların Ortalamalarının Karşılaştırılması
(n: 23)

Tablo 3 incelendiğinde 10 yaş grubu korun-
maya muhtaç çocukların benlik algıları ve ideal

benlik puan ortalamaları arasındaki farkın an-
lamlı olduğu görülmektedir (t=6.66, p<O.OOOl).
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Tablo 4. II Yaş Çocuklarının Lipsitt Çocuklar için
Benlik Kavramı Ölçeğinin i. ve ll. Bölümünden Al-
dıkları Puanların Ortalamalarının Karşılaştırılması
(n: 22)

Tablo 4' de araştırrnaya alınan II yaş korun-
maya muhtaç çocukların Lipsitt Çocuklar için
Benlik Kavramı Ölçeğinin 1. ve Il.Bölümünden
aldıkları puanların ortalamalarının dağılımı ve-
rilmiştir.Tablo incelendiğinde İki Eş Arasındaki
Farkın Önemlilik testine göre çocukların benlik
algıları ile ideal benlik puanları arasındaki farkın
anlamlı olduğu görülmektedir

(t=4.21, p<O.OOOl).

4. TARTIŞMA

Benlik kavramı, çocuğun kendisi için önemli
saydığı yetişkinlerin beğeni ve eleştirileriyle bi-
çimlenir, onların tutum ve davranışlarının bir
yansımasıdır ve model alınan davranışlarla ge-
lişmektedir. Araştırmada c1de edilen bulgulara
baktığımızda bütün yaş gruplarında gerçek ve
ideal benlik arasındaki farkın önemli olduğu gö-
rülmektedir. GeneHikle yapılan araştırmalarda
kendini değerlendirme ile yansıtılan değerlen-
dirme arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur. Co-
oley'e göre (1968) gerçek benlikle ideal benlik
ne Ölçüde birbirine yakın ise ruh sağlığı o ölçü-
de yerinde ve sağlıklı olmaktadır. Geçtan' e
(1996) göre de hayatın normal akışı içinde "Ger-
çek" ve "İdeal" benlikler arasında farkın bulun-
ması sağlıklı bir olgudur.

Ancak Önemli olan aradaki farkın ideal ben-
lik lehine artış gÖstermemesidir. Cooley ve Geç-
tan' ın görüşlerine dayanarak korunmaya muhtaç

çocukların sağlıklı bir benlik algısına sahip ol-

duğunu söyleyemeyiz. Çünkü hcl' yaş grubunda-
ki korunmaya muhtaç çocukların ideal benlik
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puanlarının gerçek benlik puanlarına göre daha
yüksek olduğu görülmektedir.

Benlik gelişimini etkileyen çeşitli faktörler
vardır. Kimi araştırmacılara göre bebeklik döne-
minde anne-çocuk arasında kurulan güvenli
bağlılık ilişkisi benlik gelişimini etkilemektedir
(Harter,1983; Damon,1982). Wylie (1990) de
erken çocukluk yıllarında annenin çocukla kur-
duğu sözel iletişimin ve ilginin çocuğun benlik
kavramının gelişiminde olumlu etkileri olduğu-
nu ifade etmiştir.

Ayrıca çocukların sosyal çevreleri de benlik
kavramınm oluşmasında önemli faktördür. Gar-
barina'ya göre çocuklukta ve ergenlikte yeterlik
duygusunun gelişebilmesi için sosyal destek sis-
temleri gereklidir. Sosyal destek, çocukların
beslenmesi, onlara yardımcı olunması, kaynak
yaratılması gibi bir çok alanı içermektedir (Akt;
Bishop,Ingersoll,1989). Araştırmadan elde edi-
len bulgular ışığında ülkemizdeki korunmaya
muhtaç çocukların sosyal destekten yoksun ol-
dukları görülmektedir.

Kurum bakımı altında bakım ve beslenme ih-
tiyaçlarının karşılanmasına karşın bu çocuklarm
sosyal ve duygusal açıdan gereken ihtiyaçları
karşılanamamaktadır. Kışla tipi kurumlarda ge-
rek nitelik gerekse nicelik açısından yetersiz
personelle iletişim kurmak zorunda kalan bu ço-
cukların sağlıklı bir benlik kavramı geliştirmele-
ri zordur. Çünkü yetersiz ve uygunsuz rol mo-
delle riyle özdeşim kurulması, ilgi ve şefkat azh-
ğı ve sosyal/duygusal açıdan ihtiyaçların yete-
rince karşılanmaması benlik gelişimini olumsuz
etkilemektedir. Araştırmadan elde edilen bulgu-
lar da göstermektedir ki korunmaya muhtaç ço-
cukların kendi benlik algıları ideal benliklerin-
den düşüktür. Harter, (1990), 8-15 yaş grubun-
daki çocukların benlik gelişimleri ile sos-
yal/duygusal destek arasındaki ilişkiyi incele-
miştir. Çeşitli yaş gruplarında algılanan sos-
yal/duygusal destekle benlik gelişimi arasındaki
ilişki .50 ile .56 arasında bulunmuştur. Eğer kişi
onun için önemli olan kişilerin ona saygı duydu-
ğunu, değer verdiğini algılıyorsa benlik algıları
yükselmektedir. Ayrıca araştırma sonucu çocu-

ğun benlik algısının, eğilim gösterdikleri alan-
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larda kendini ne kadar başarılı hissettiğine bağlı
olduğunu da göstermiştir. Çocuk yuvalarında
çocukların başarıll ve önem verdikleri alanların
keş,fedj}jp desteklenmesi ne yazık ki mümkün
alamamaktadır. Cılga (1989) yaptığı araştırma-
da yetiştirme yurtlarındaki çocuk yetiştirme an-
layışının; sınırlayıcı, otoriter yada demokratik

veya hoşgörülü j}jşkilere yer vermesine göre ço-
cukların kişilik yapılarında farklı eğilimler orta-
ya çıkabileceğini öne sürmüştür. Güçray (1989)
ise, yuvada kalmanın özsaygı açısından olumsuz
bir etken olduğunu, yetişkinlerin "demokratik"
tutumunun özsaygı açısından olumlu etken ol-
duğunu , ayrıca yuva çocuklarının ana-baba ye-
rine geçen bireylerin tutumlarını ailesi yanında
kalanlara göre daha "otoriter" ve "ilgisiz" olarak
algıl adıkIarını belirtmiştir.

Washington (1989),10-12 yaşları arasındaki
komnınaya muhtaç çocukların, ailesiyle birlikte
olan çocuklara göre daha dıştan denetimli olduk-
larını ve özsaygı düzeyinin de daha düşük oldu-

ğunu bulmuştur. Aynı şekilde Erkan (1995) da
yaptığı araştırmada, çocuk yuvalarında kalan 5.
sınıfa devam eden korunmaya muhtaç çocuklar
ve ailesi yanında kalan çocukları karşılaştırmış-
tır. Araştırma sonunda korunmaya muhtaç ço-
cukların benlik kavramı düzeyleri aileleri yanın-
da kalan çocuklara göre daha düşük bulunmuş-
tur (Erkan,1995).

Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular
bize göstermektedir ki, ne denli iyi düzenlen-
miş olursa olsun, bir yuva ortamında, sıcak duy-
gular ve bedensel temas, duygusal, zihinsel ve
toplumsal uyarım ve öğrenmeye karşı motivas-
yon daima yetersiz kalmaktadır (Cooley,1968).
Halbuki çocuğun benlik kavramı, kendi için
önem taşıyan büyüklerin ona gösterdikleri tu-
tumların bir yansımasıdır ve kurumda çalışan,
çocuklarla ilgilenen kişilerin ilgisiz tutumları
veya ilgilenen kişilerin sık sık değişmesi, çocu-
ğun kabul görebileceği bir aile ortamından yok-
sun olması gibi nedenlerden dolayı çocuk ken-
dini değersiz hissetmektedir. Böyle bir ortamda
yetişen çocuğun kendisine ilişkin olumlu duygu-

lar geliştirebilmesi 01anaksızlaşır . İstenilen dav-
ranışları gösterdiğinde ödüllendirilmeyen yada

desteklenmeyen çocuk, onaylanan ve onaylan-
mayan davranışlarının ayınmını yapmada gide-
rek güçlük çeker. Dolayısıyla bu çocukların sağ-
lıklı bir benlik kavramı geliştirmeleri zordur. Bu
çocuklarda sağlıklı benlik gelişiminin olabilme-
si için, kurum personelinin uygun rol modelleri
olması, bu çocuklarla profesyonelee ilgilenme-
leri, çocukların özbenliklerini bulmalarına yar-
dımcı olmaları, özdisiplin gelişimini destekle-
meleri ve onaylamaları, stresle mücadele yolla-
rını öğretmeleri, fiziksel çevrelerini sosyal des-
tekleyici olarak düzenlemeleri ve çocuklarda
yargılama gücünü geliştirmeleri gerekir. Bir di-
ğer alternatif ise bu çocukları koruyucu aile ya-
nına yerleştirilip çocuğun ihtiyaç duyduğu aile
ortamı içinde yetiştirilmesine olanak sağlamak-
tır.
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