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ADOLESANLARD ÖZDEĞER DUYGUSU VE ÇEŞ ITLI PSİKOPATOLOJİK DURUMLARLA 

Dr. Füsun Çuhadaroğlu * 

ÖZEL' 

Adolesanlarda özdeğer duygusunu incelemek üzere planl-
an bu çalış mada 15-18 yaş lar aras ındaki üç grup ergene 
sikotik, nörotiik ve kontrol gruplar ı ) Rosenberg Self-
stern Scale uygulanarak özde ğer duygusanan guraplara ve 
inslere göre dağı lı m ı  araş tırılmış tır. Ayrıca özdeğ er duygu-
unun kendilik kavram ının sürekliliğ i, insanlara güvenme, 
leş tiriye duyarl ı lık, depresif duygulan ım, hayalperestlik, 
sikosomatik belirtiler, ki ş ileraras ı  ilişkilerde tehdit hisset-
e, tartış malara kat ı lma derecesi, ana-baba ilgisi, babayla 

lişki ve psi ş ik izolasyon ile ili şkileri ve sosyo-demografik 
aktörlere göre gösterdi ğ i değ işkenlikler incelenmiş tir. 
zdeğer duygusunun her iki hasta grubundada kontrol gru-
una göre daha dü ş ük olduğu, kızlarda bu düşüklüğ ün daha 
lirgin olduğu ve psikotiklerde daha fazla olmak üzere has-
lık belirtileri gösteren adolesanlarda özde ğer duygusunun 
ukarıda belirtilen özelliklerle daha fazla ili şkili olduğ u bu-
unmu ş tur. 

SELF ESTEEM AND ITS RELATION TO DI1414 E-
RENT PSYCHOPATHOLOGIES IN ADOLESCENCE 

In this suttdy it is aimed to investigate selgf-esteem in 
dolescence. For this purpose Rosenberg Self - Esteem 
cale is applied to adolescent between ages 15 -18 in three 

groups, one with psychotic symptoms, one with neurotic-
ymptoms, and one gof healthy teeenagers. The relations 

tween self - esteem and the stability of self-concept, 
faithp in people, sensitivity to criticism, depressive affect, 
daydreaming, psiychosomatic symptoms, interpersonal 
threat, parental interest, relationship with father and psychic 
isolation are examined. 

In addition the variatinons in self - esteem with respect 
to sociodemographical factors are investigated. Self -esteem 
is found to be lower in both of the groups with psychiatric 
symptoms. The decrease of self - esteem is more obvious in 
girls. Changes in self -esteeem is more apparently related to 
the factors liseted above in the patient groups, especially in 
the one with psychotic symptoms. 

Key Words : Adolescent Pschiatry, self - esteem. 
Giriş  : 

Ozdeğ er duygusu, "self -esteem" in kavramsal kar şı lığı  
olarak Türkçe'de kullan ı lması  önerilen birterim oup ki ş inin 
kendini tan ıması  ve gerçekçi olarak değ erlendirmesi ile kendi  

yetenek ve güçlerini oldu ğ u gibikabul edip benimsemesi so-
nucunda kendisine kar şı  duyduğu sevgi, sayg ı  ve güven duy-
gularını  ifade etmektedir (2). Ki ş inin özdeğ'er duygusunun 
yüksek veya dü şük olmas ının tüm yaşamı  boyunca büyük 
önemi vardır. Adolesans dönem için bu önem daha da faz-
ladır. Baş ta Erikson olmak üzere birçok yazar özde ğer duy-
gusunun kimlik geliş imi ve kendilik duygusu kazanılmas ı-
ndaki rolünü vurgulam ış lardır. (3,',13). Asl ında özdeğ er 
duygusu ile erginlik dönemi aras ı ndaki bu ili şkinin çift 
yönlü iş lediğ i de söylenebilir. Bu aç ıdan bakıldığı nda adole-
sans özdeğer duygusu ile ilgili önemlide ğ iş ikliklerin ve 
yapıların ortaya ç ıkmas ına neden olur (11). 

Adolesans döneminde özdeğer duygusunun çeli şkili ol-
duğu önemli bir konu psikopatolojik durumlard ır. Dü0k 
özdeğer duygusu yaln ızca rahats ız edici bir duygu olarak kal-
maz, anksiyetedn psikoza kadar de ğ iş ik psikopatolojik du-
rumların ortaya ç ıkmas ında da rol oynar. bu geli ş im döne-
minde kazan ı lan en önemli özellik olan kimlik duygusunun 
sağ lanmasında da özde ğ er duygusunun önemli pay ı  vardır. 
(3,'). Kimlik duygusu sa ğ lıklı  bir şekilde gelişmezse kimlik 
bocalamas ı  ve bunun daha sonra yol açabilece ğ i borderline 
ve psikotik durumlar gibi patolojiler ortaya ç ıkabiliı . Hau-
ser 51973) 27 (15 erkek ve 12 k ız) normal lise ve -yliksek 
okul öğ rencilerini incelemi ş , normal gruptakilerin kendilik 
imgelerinin daha entegre ve özde ğer duygularının daha yük-
sek okul öğ rencilerini incelemi ş , normal gruptakilerin ken-
dilik imgelerinin daha entegre ve özde ğ er duygularının daha 
yüksek olduğunu bulmu ş tur. (7). 

Ayn ı  hasta ve kontrol grubunun alt ı  aylık aralarla izlen-
mesinde hasta grup aleyhine özde ğ er duygusundaki farkl-
ı lığı n giderek artt ığı nı  saptam ış t ır. Bu dü şüşü kimlik boca-
lamasına gidiş  olarak yorumlamaktad ır. 

özdeğer duygusu dü şük olan adolesanlarda depresif ve 
psikosomatik belirtilere de çok daha fazla oranda rastlan-
maktad ır. Ergenlerde görülen davran ış  bozuklukları  da aslı -
nda özdeğ er duygusundaki düşüşe karşı  bir tepki olarak or-
taya ç ıkan tutumlard ır (14). Offer ve Ostrov (1984) 
depresyon ve davran ış  bozulduğ u gösteren, Jones ve Swain 
(1977) de suça yönelmi ş  (delinquent ) adolesanlarda özde ğer 
duygusunun dü ş ük olduğunu göstermi ş lerdir (8,12) . Adole-
sans dönemine özgü bir patolojik durum olan anorexia ner-
vosa vakalar ında da özdeğer dugusunda önemli kasakliklar 
olduğu gösterilmi ş tir (1). 

*Psikiyatri Uzman ı  , Hacettepe Oni. Psikiyatri Ana Bilim 
Dalı . 
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Ergenlerde kiş iler aras ı  ilişkilerde ortaya ç ıkan sorunlar 
da özdeğ er duygusu ile yak ın ilişki göstermektedir. Özde ğer 
duygusu düş ük olanları n kiş ileraras ı  ilişkilerde dahaçok so-
runlarla kar şı laş tığı  (9), daha çok ödül aramaya yönelik bir 
tutum içinde oldukları  (5) gösterilmi ş tir. Geist (1982) 143 
üniversite öğ rencisiyle yapt ığı  ara ş tırmada sosyal çekinik-
liğ in, düşük özdeğ er duygusu ile ilgili olduğunu bulmuş tur 
(6). Nagler (1985) psikiyatrik belirtiler gösteren adolesanlar 
ve kontrol gruplar ını  preadolesans ve adolesans dönemlerin-
de beş  yıl ara ile izlidiğ inde hasta grupunda özde ğ er duygu-
sunun dü şük, kiş iler aras ı  ilişkilerin zay ı f , engellenme 
eş iğ inin düşük, depresyon, hostilite ve hayalperestli ğ in 
fazla, başarı  oran ının az olduğunu ve sosyal izolasyon duy-
gularının bulunduğ unu saptamış tır (11). Bu farkl ılıklar ado-
lesans döneme geçi şte daha belirgindir. 

Bütün bu araş tırmalar değerlendirildiğ inde erginlik döne-
minde özdeğ er duygusunun birçok yönden önemli rolü ol-
duğ u görülmektedir. Bu noktadan hareket ederek bu çal ış ma 
sağ lıklı  vehastalık belirtileri gösteren ergenlerde özde ğ erlilik 
duygusunu ve bununla ilişkili baz ı  faktörleri incelemek 
amacı yla haz ırlanmış tır. 

Materyal ve Yöntem : 

Araş tırmada veri kayn ığı  olanağı  olarak Rosenberg Self-
Esteem Ölçeğ i , Sosyo a- Demografik bilgi AlmaFormu ve 
standart psikiyatrik görü şme teknikleri kullan ıldı . 

Rosenberg Ölçe ğ i çoktan seçmeli sorulardan yap ılanmış  
olup özdeğ er duygusu, kendilik kavram ını nistirekliliğ i, in-
sanlara güvenme, ele ş tiriye duyarl ılık, depre3if duygulan ım, 
hayalperestlik, psikosomatik belirtiler, ki ş iler aras ı  ilişkiler-
de tehdit hissetme, tart ış malara kat ı labilme derecesi, ana -
baba ilgisi, babayla ili şkki ve psiş ik izaolasyon alt katego-
rilerinden olu şmaktad ı r. Ölçeğ in geçerlik ve güvenirlik çal-
ış mahn 1985 y ı lında araş tırmac ı  tarafından Ankara'da lise 
öğrencilerinden olu şan bir örneklem grubunda yap ılmış tır. 

Sosya - Demografik Bilgi Alma Formu Hacettepe 
Çocuk Ruh Sa ğ lığı  Bölümünde geliş tirilmiş  ve kullanı -
lmaktadır. 

Hastal ık değ erlendirme ve tan ı  gruplarını  oluş tıı rmada da 
standad psikiyatrik görü şme teknikleri kullan ı lm ış tır. 

Araş tırma mid- adolesans ya da baz ı  yazarlarca gerçek 
adolesans dönemi olarak kabul edilen 15-18 yaş  grubundaki 
ergenlerle yap ı ldı . Yaş , cinsiyet ve eğ itim sı nı fları  yönün-
den eş leş tirilmiş  üç ayn grup (psikotik, nörotik ve kontrol 
grupları) oluş turuldu. Her gruba 10 k ız ve 10 erkek olacak 
şekildi 20'şer öğ renci al ındı . Araş tırmaya al ınan adolesan-
lann tümü lise öğ renimlerine devam etmekte olup ya ş  orta-
lamaları  her grupta 17'dir. Özde ğer duygusuna ili şkin faktö-
rleri mümkün oldu ğ unca kontrol alt ında tutabilmek 
amac ıyla gruplar olu ş turulurken şu noktalara dikkat edildi : 
Beden imgesi faktörünü etkileyebilece ğ i dü şünüldüğ ü için 
iş itme azlığı , kaonjenital görme kay ıplar ı , kalp hastal ığı  
gibi yapı sal bozulduğu olanlar ; diabetes mellitus, karonik 
böbrek hastalığı , romatizmal hastal ıklar, epilepsi gibi kori-
nik hastalığı  olanlar ve intrakranial kitle gibi organik bir 
patolojiyi takiben psikiyatrik semptomlarla ba şvuran genç-
ler araş tırma dışı nda tutuldu. Kendilik imgeleri ı  etkileyebi- 
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leceğ inden enüresisi ve kekemelik sorunlar ı  olanlar araş  
rma grupları  dışı nda bırakı ldı . Ayrıca hasta olarak ba şv 
gençlerden alt ı  ay ya da daha fazla bir süre psikoterapi 
devam etmekte olanlar da, terapinin özde ğer duygusuyla 
gili elde edilecek sonuçlar ı  etkileyeceğ i düşünüldüğ ünde 
bu çalış ma kapsam ına al ınmadı . 

Psikotik belirtiler gösteren grup ayaktan ba şvuran 15-1 
yaş lar aras ındaki ve yukarıdaki ko şulları  sağ liyan, psikiya 
rik görüşme ile düşünce ve alg ı  bozulduğu belirlenen adol 
sanlardan olu ş turuldu Psikotik veya prepsikotik düzey 
anksiyete belirtileri gösteren, ancak Minik olarak aç ık ps 
kotik belirti gözlenmeyen hastalardan MMPI ve Rorschac 
testleri uygulanmas ı  sonucunda pisikotik olarak yon ıml 
nanlarda bu gruba dahil edildi Özde ğer duygusunun psiko 
belirtilerle ili şkisini değerlendirirken genetik faktörle 
dış arıda tutmak amac ıyla ailesinde psikoz öyküsü olan vey 
tanı  aç ı sından PMD'yi düşündüren hastalar ara ş tırma ka 
sam ına al ınmadı . 

Nörotik belirtiler gösteren grup nörotik düzeyde anksiye 
te belirtileri, depresif belirtiler, konversiyon ve disosiya 
syon semptomlar!, uyum sorunlar ı  ve organik bir nedin 
bulunmam ış  somatik yakınmalar gösterenhastalrdan olu ş tu 
ruldu. 

Kontrol grubu herhengi bir psikiyatrik yak ınmayla baş  
vurmamış  lise öğ rencileri aras ı ndan kademeli rastgele yön 
temle seçildi. 

Verilerin değ erlendirilmesinde analiz yöntemleri oyaral 
Ki Kare testi, her grup içinde korelasyon analizi ve korele 
sayon katsay ı lann ın önemlilik çal ış mas ı  (t testi) , grupta 
aras ı  karşı laş tırmalarda da grup ortalamalann ın önemlilil 
testi (t testi) kullan ıldı . 

Bulgular ve Tartış ma : 

Bulgular üç grupta değerlendirildi. Birinci grupta özde ğeı  
duygusunun sosyo - demografik faktörlere göre gösterdi ğ i 

ilişkiler incelendi. Dağı l ımlar yüzdesel olarak de ğ erlendiril 
di. Sosyo - demografik faktörlerden annenin ya şı , eğ itimi vi 
mesleğ i ve aile içindeki doğum sıras ının özdeğ er duygusuy-
la ilişkili olduğu saptandı . Psikotik grupta annelerin % 60' 
40 yaşı n altında, kontrol grubunda % 60 anne 40 yaşı n üze-
rinde , nörotik grupta da anne ya ş larmın 40 yaş  altında ve 
üstünde eş it dağı lım göstedi ğ i bulundu. Anne ya şı  küçüldü-
kçe gruplardaki yüksek özde ğer duygusu oranları  azalmak-
tadır. Annenin eğ itim düzeyi yönünden bak ı ldığı nda eğ itim 
düzeyi artt ıkça özdeğ er duygusu oranlar ı  her üç grupta yük. 
selmektedir. Psikotik adolesanlar ı n annelerinin büyül 
çoğ unluğunun eğ itim görmemi ş  veya ilk okul düzeyinde 
eğ timleri olan,  kiş ilerken nörotik ve kontrol gruplar ı ndaki 
adolesanlar ı n annelerinin büyük k ısm ı nın ilk ve orta düzey-
de 'ğ itinı leri olmas ı  dikkati çekmektedir. Annenin çal ış an 
bir ham ı  olmas ı  da özde ğer duygusunu olumlu yönde etke-
liemektedir. bu ili şki özellikle kontrol grubunda belirgindir. 
Her üç grupta da annelirin büyük k ı sm ın ın ı  ç ı lış m ıyor ol-
mas ı  ve bu oran ın yine pisikotik grubun annelerinde daha 
yüksek oluş u dikkati çekmi ş tir .Anneye ait bu faktörlerin 
anne-çocuk ili şkisinde önemli rol oynayaca ğı  ve özdeğ er 
duygusunun kökenin erken dönemde anne ile ili şkide ka-
zamlantemel güven duygusuyla ba ğ lantı lı  olduğ u göz önüne 
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ırsa anneye ilişkin faktörlerle özde ğ er duygusu aras ındaki 
etkileş im beklenilen bir sonuçtur ve literatürdeki di ğer 
şmalarla da uyum göstermektedir. baban ın yaşı , eğ itim 
eyi, mesleğ i, ailenin sosyal yap ısı , ailedeki çocuk say ı sı  
i faktörlerle özdeğer duygusu aras ında önemli bir ili şki 
tanamam ış tır. Rosenberg'in ç ı lış mas ında ise (13) ba-
ın asker, polis, müfetti ş  gib otoriteryen mesleklerinde 

şı yor olmasının özdeğer duygusunu olumsuz yönde etki-
li bulunmu ş tur. Ailedeki çocuk say ısı  yönünden de tek 
uklann karde ş leri olan çocuklara göre özde ğer duygu-
= daha fazla olduğu bildirilmektedir. Aile yap ısı  olarak 
ayırı lmış  ve boşanma nedenile parçaluumş  ailerin çocuk-
na göre özdeğer duyguları  daha düşük olarak saptanm ış tır 
,13). Bu araş tırmada belirtilen bu de ğ işkenler yönünden 

emli bir ilişki bulunamamış  olmasının anş tırma gruplar ı -
tek çocuk olanlar ın, parçalanm ış  ailelerden gelenlerin ve 

balan otoriteryen mesleklerde ç ı lış anlarm say ı larının az 
asından kaynaklanmas ı  muhtemeldir. Özdeğ r duygusu-
aile içindeki doğ um s ırası  ile ilişkisi incelendiğ inde psi-

tik grup dikkati çekmektedir. Bu grupta do ğum s ıras ı  ilk 
uklardan son çocuklara do ğru kaydıkça özdeğer duygsu da 

elmektedir. 
Bulguların değerlendirilmesinde ikinci grupta Rosenberg 

çeğ ine göre özdeğer duygusu ve diğer alt ölçümlerin grup- 
ve cinslere göre da ğı lı mı , üçünçü grupta da özde ğer duy-

sunun diğer önernliliğ i araş tınldı . 
Araş tırma gruplarında özdeğer duygusu ortalama olarak 

•hasta grubunda kontrol grubundakilere göre önemli dere-
de düşüklük göstermektedir. Buna kar şı lık iki hasta grubu 
as ırda istatistiksel yönden farkl ı lık yoktur. Ancak özde ğ er 
ygusunun gruplarda yüksek, orta ve dü şük olarak da ğı lı -
ma bakı ldığı nda psikotik gruptan nörotik gruba ve kont-
llere doğ ru gidildikçe oranlar ın büyük çoğ unluğ unun 
' şük özdeğ er duygusundan yüksek özde ğer duygusu kont-
llere göre nörotiklerden (p 0.05) daha önemli derecede 
•şüklük göstermektedir (p< 0.01). Özde ğ er duygusunun 
nslere göre dağı lımındapsikotik k ızların psikotik erkeklere 

diğ er iki guruptaki k ızlara göre özde ğ er duyguları n ın 
emli derecede dü şük olduğ u dikkati çekmektedir. bu da li-
ratürle uyumlu bir sonuçtur. Erkeklerde ise nörotiklerin 
ntrollere göre daha dü şük özdeğer duygusuna sahip olduk- 

bulunmuş tur. 
Gruplar kendilik kavram ının sürekliliğ i aç ı sından ince-

ndiğ inde kontrol grubunda kendilik kavram ı nı n değ işken-
ğ i biraz daha az (süreklili ğ i fazla) gibi görülmekteyse de 
tatistiksel olarak üç grup aras ında önemli bir fark saptan-
amış tır. Kendilik kavram ının gelişmesinin kendilik imge-
ndeki de ğ işmeler, iniş  ç ıkış lar sonucunda olaca ğı  göz 
önüne al ı nırsa bu sonuç adolesans döneme özgü bir özel-
ğ i, bu dönemde az da olsa gençlerin kendilerini alg ılama- 

nda oynamalar olaca ğı nı  göstermektedir. Kendilik kav-
ram ı nı  süreklilil ğ i sadece psikotik erkekler aras ında 

zdeğ er duygusuyla önemli ilişki göstermektedir; kendilik 
vramm ın değ işkenliğ i arttıkça özdeğ er duygusu azalmak-
dır. Bu sonuç piskotik erkeklerde özde ğer duygusunun daha 
assas bir dengesi oldu ğuna işaret etmektedir. 

Araş tırma gruplarının her üçünde de insanlara orta derece-
le güven duyulmaktad ır. Pisikotik kızlar diğer grup kızlar-
lan önemli dereceden dü şük güven duymalar ı  ile ayrılmak- 

tadırlar. Psikotik erkekelerde ise tam tersi bir durum dikkati 
çekmektedir; bunlar di ğ er grup erkekleregöre daha çok güven 
duyuyor görünmektedirler. Bu sonucun, psikotik erkeklerin 
paranoid özellikleri nedeniyle sorulan yan ıtlarken aşı rı  savu-
nucu bir tutum içinde olmalar ıylailgili olmas ı  muhtemeldir. 
Diğ er guplada ise erkeklerin k ızlara göre insanlara daha az 
güven duyduklar ı  görülmekteyse de bu farkl ı lığı n istatistik-
sel aç ıdan önemi yoktur. Ayrıca psikotuk grupta insanlara 
güvenme özde ğer duygusu azald ıkça insanlara duyulan 
güven de azalmaktad ır. 

Depresif duygulan ım açısından gruplar karşı laş tırıldığı n-
da nörotiklerin diğer iki gruba göre daha fazla depreisf duy-
gulanmı  gösterdikleri bulunmu ş tur. Her üç grupta da depre-
sif duygulan ım ile özdeğer duygugsu arasında önemli ilişki 
vardır, özdeğer duygusunun azalmas ı  depresif duygulan ımda 
artma ile birlikte gitmektedir. Bu ili şki iki hasta grubunda 
kızlarda, kontrol grubunda ise erkeklerde daha fazla orada 
görülmektedir. Her üç grubunda ise erkeklerde daha fazla 
oranda görülmektedir. Her üç grupta da depresif belirtilerin 
özdeğer duygusuyla önemli ilişki göstermesi, bu dönemde 
adolesanlarn ın özdeğer duygusu azalmalanna kar şı  duyarlı  
olduklanve kolayca drepresif belirtiler geli ş tirdilderi sonu-
cuunu doğurmaktadır. 

Adolesan dönemin bir özelli ğ i olan hayal kurma her üç 
grup ta da orta derecede vard ır. Nörotik grupta özellikle 
kızlarda, özdeğ er duygusu azald ıkça hayalperestlik önemli 
derecede artmaktad ır. Diğer iki grupta böyle bir ili şki sap-
tanmamış tır. Nörotik adolesanlar özde ğ er duygusu azalmas ı-
na karşı  bir savunma olarak daha fazla hayal kurmaktad ırlar. 

Psikosomatik belirtiler aç ı sından araş tırma grupları  ince-
lendiğ inde belirtilen kortrol grubunda az, psikotik grupta 
orta derecede, norotiklerde ise çok bulunmu ş tur. Buna ka-
rşı lık nörotik grupta sadece kızlar özdeğer duygusu dü şüşüne 
karşı  artan oranda psikosomatik belirti gösterirken bu ili şki 
psikotik grupta genel olarak görülmektedir. Özde ğer duygu-
sunun depresif belirtilerle ili şkisi her üç grupta da ayn ıyken 
psikosomatik belirtilerle ili şkide gruplar aras ında böyle bir 
fark1515HPk olmas ı  adolesanlarda psikiyatrik yak ınma ola-
rak psikosomatik belirtilerin depresif belirtilere göre daha 
önemli olduğu sonucunu doğurmaktad ır. 

Eliş tiriye duyarl ı lık, kiş iler aras ı  ilişkilerde tehdit hisset-
me, tartış malara kat ı labilme derecesi yönlerinden ara ş tırma 
grupları  incelendiğ inde özdeğ er duygusuyla önemli bir ili şki 
saptanamam ış tır. Rosenberg (13) sa ğ lıklı  adolesanlarla 
yaptığı  çalış mada bu üç özellik ile izde ğ er duygusu aras ında 
önemli ili şkiler oldu ğunu göstermi ş tir; özde ğ er duygusu 
düş üklüğ ü eleş tiriye fazla duyarl ılık, kiş iler arı sı  ilişkilerde 
fazlaoranda tehdit hissetme ve tart ış malara katılabilme dere-
cesinin azl ığı  ile paraleldir. Bu ara ş tırmada bu özellikler 
açısından beklenilen dışı nda sonuçlar elde edilmesinin bu üç 
alt ölçe ğ in güvenirlik oranlar ı nın düşüklüğ ü ili ilgili olabi-
leceğ i dü şünülmektedir. 

Araş tırma agrıplarında ana-baba ilgisi çok olarak bulun-
muş , ancak bu özelli ğ in özdeğ er duygusuyla önemli ili şki 
göstermediğ i saptanmış tır. 

Babayla ilişki aç ısından incelendi ğ inde psikotik grup 
diğ er iki gruptan farl ı lık göstermektedir. Özellikle psikotik 
kızlarda babayla ili şkinin fazlalığı  dikkati çekmektedir. 
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Buna karşı n babayla ili şkisi özde ğ er duygusunu etkileme-
mektedir. Psikotik k ızlarda babayla ili şkinin fazlah ğı  yasak 
- sevgi (incesi) kayg ı ları , psikotik erkeklerde de e şcinsellik 
korkulan doğ urabileceğ inden psikozun orta ç ıkmas ında 
özdeğ er duygusu d ışı nda bir etken olabilir. 

Psiş ik izolasyon yönünden üç adolesan grubu aras ından 
farkl ı lık bulunamam ış tır ; her grupta az olarak psi ş ik izola-
syona rastlanmaktad ı r. Bu sonucun adolesans dönemde erge-
ninkendi dünyas ıyla ilgisinin fazla olmas ından kaynakland-
ığı  düşünülmektedir. Psiş ik izolasyonun özdeğ er duygusuyla 
ilişkisine bak ı ldığı nda hasta gruplar ı n ın her ikisinde de 
özdeğ er duygusu azalmas ı nın psiş ik izolasyonuda art ış  ile 
birlikte gitti ğ i görülmektedir. Bu ili şki psikotiklerde nöro-
tiklere göre biraz daha fazlaysa da fark istatistiksel önem 
taşı mamaktadır. Genel olarak hasta grubundaki adolesanlar 
özdeğ er duygular ı  azaldığı nda kontrollere göre daha fazla 
psiş ik izolasyon içine girmektedirler. Bu da psikiyatrik be-
lirtiler gösteren ergenlerin özde ğer duygusu azalmas ına karşı  
daha hassas olduktan sonucunu vermektedir. Nagler'in (11) 
elde ettiğ i sonuçlar da bunu desteklemektedir. 

Sonuç ve Öneriler : 

Araş tırmada hasta gruplar ında özdeğ er duygusu kontrol 
grubu adolesanlara göre daha dü şük bulunmu ş tur. Buna ka-
rşı n psikotik ve nörotik hasta gruplar ı  aras ında bu yönden 
önemli bir farkl ı lık saptanamam ış t ır. Kakontrol grubunda 
özdeğer duygusu sadece depresif duygulan ımla önemli ilişki 
gösterirken nörotik grupta hayalperestlik, psi ş ik izolasyon 
ve psikosomatik belirtilerle de ili şkili bulunmuş tur. Psiko-
tik grupta ise bunlar ın yan ı sıra kendilik kavram ı n ı nsürekli-
lilğ i ve insanlara duyulan güven derecesi de özde ğ er duygu-
sunu etkilemektedir. Özde ğ er duygusunun psikiyaterik 
belirtiler gösteren adolesanlarda daha dü şük olması  ve daha 
çok değ işkenle etikele şmesi bunlarda özde ğ er duygusunun 
temelinin daha hassasa oldu ğ una ve daha kolay etkilenip bo-
zukluklar gösterebilece ğ ine işaret etmektedir. Buradan da şu 
sonuca vanlabilir: adolesanlarda özde ğer duygusunun dü şük 
olmas ı  psikiyatirik yak ınma ve belirtilerin ortaya ç ıkması -
nda önemli rol oynamaktad ı r. Ancak bu sonucun adolesanla-
ra özel bir durum olup olmayaca ğı  tartışı labilir. Bu aç ıdan 
bundan sonra yap ı lacak çal ış malarda ayn ı  ölçek eri şkinlere 
uygulan ıp sonuçlara kar şı laş t ırı larak özdeğer duygusuyla 
psikiyatrik belirtiler aras ındaki ilişkinin ayn ı  derecede önem 
taşı yıp tam ımadığı  araşonlabilir. 

Adolesanlarda özde ğ er duygusuyla psikiyatrik belirtiler 
arası ndaki ilişki adolesan psioterapisinde özde ğer duygusunu 
yükseltmeye yönelik bir tutumun gereklili ğ ini de öne ç ıkı -
rmaktadır. 

Aynca bu çalış mada daha ileri çal ış malara kaynak olabi-
lecek baz ı  sonuçlar elde edilmi ş tir. Adolesanlarda depresif 
duygulan ıma her üç grupta da rastlan ırken psikosomatik be-
lirtiler hastalar ı  kontrollerden ay ırmaktadır. Böyle olmas ı  
adolesan dönemde görülen depresif belirtilere göre psikoso-
matik (ankisiyete ifadesi olarak kabul edilmektedir) belirtile-
rin daha çok hastal ığı  işaret edici olduklar ı  sonucunu doğ ur-
maktadır. 

Bir diğer dikkat çekici nokta olarak babayla ili şkinin 
psikotik grupta önemli derecede fazla bulunmas ı  bu özel- 
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liğ in adolesanlarda psikozla ili şkisinin araş tırı lması  aç 
ndan ilginçtir. 

Ro senberg'in kulland ığı  ölçekte anneyle ili şkiye yö 
lik bir bölüm aynlmadığı ndan bu ç ı lşmada bu özellikle i 
li elde edilmi ş  bir sonuç yoktur. Ancak bu konuyla il 
olarak yap ı lacak başka ara ş tırmalarda özde ğ er duygusu 
anneyle ili şkiye göre gösterdi ğ i özelliklerin de incelen 
önemli olabilir. 
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