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Amaç: Bu çalışmanın amacı, denetimli serbestlik merkezine gelmekle yükümlü ergenlerin yıkıcı davranışları üzerinde öz yeterlilik, benlik 
saygısı ve ebeveyn reddinin rolünün incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Bu amaç doğrultusunda denetimli serbestlik merkezine çeşitli suçlar nedeniyle gelen 106 ergene ulaşılmıştır. Katılımcılara; 
demografik özelliklerin incelenmesi için demografik bilgi formu, yıkıcı davranışların ölçümü için Güçler Güçlükler Anketi, öz yeterliği ölçmek 
için Çocuklar için Öz Yeterlilik Ölçeği, benlik saygısını ölçmek için Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve ebeveyn reddini ölçmek için Ebeveyn 
Kabul Red Ölçeği Çocuk Formu uygulanmıştır. Yıkıcı davranışlar üzerinde öz yeterlilik, benlik saygısı ve ebeveyn reddinin rolü adımsal 
(stepwise) çoklu regresyon analizi ile incelenmiştir. 

Bulgular: Her bir değişkenin yıkıcı davranışlarını yordamaya anlamlı katkısı olduğu görülmüştür. Öz yeterlilik, yıkıcı davranışları en iyi 
yordayan değişken olmuştur. Öz yeterliği sırasıyla benlik saygısı ve ebeveyn reddi izlemiştir. 

Sonuç: Suça sürüklemedeki yordayıcı değişkenleri incelemek, çocuk suçluluğunun ve tekrar suça karışmanın önlenmesi için etkili programların 
geliştirilmesine katkı sağlayacağı için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Suça sürüklenme, yıkıcı davranış, öz yeterlilik, ebeveyn reddi, benlik saygısı

Objectives: The purpose of this study is to examine the roles of self-efficacy, self-esteem and parental rejection on the destructive behaviors 
of adolescents obliged to come to the probation center.

Materials and Methods: For this purpose, 106 adolescents who came to the probation center for various crimes were assessed. 
Demographic data form was used to examine the demographic characteristics, Strengths and Difficulties Questionnaire for measuring 
disruptive behaviors, Self-Efficacy Scale for Children to measure self-efficacy, Rosenberg Self-Esteem Scale to measure self-esteem, and 
Parental Acceptance Rejection Scale to measure parental rejection. The roles of self-efficacy, self-esteem, and parental rejection on destructive 
behaviors were examined using the Stepwise multiple regression analysis. 

Results: Each variable has a significant contribution to predicting destructive behaviors. Self-efficacy was the best predictor of destructive 
behavior. Self-efficacy was followed by self-esteem and parental rejection, respectively. 

Conclusion: To sum up, examining the predictor variables in juvenile delinquency is important as it will contribute to the development of 
effective programs to prevent juvenile delinquency and reoffending.
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Giriş
Türkiye İstatistik Kurumu (https://www.tuik.gov.tr/) verilerine 
bakıldığında günümüzde suç oranlarının artış gösterdiği 
görülmektedir. İlk bakışta, suç işleme davranışlarının yalnızca 
yetişkinlere özgü olduğu düşünülmektedir. Ancak yine Türkiye 
İstatistik Kurumu vasıtası ile (https://www.tuik.gov.tr/) 
ilgili istatistikler incelendiğinde suça karışan çocuk ve ergen 
sayısının arttığı dikkat çekmektedir. Erken yaşlarda görülen 
suç davranışının yaşamın ilerleyen dönemlerinde de görülmesi 
olasıdır.1 Çocuk suçluluğunu ve yineleyen suç davranışını 
önleyebilmek için çocukları suça sürükleyen olası yordayıcıları 
ve risk faktörlerini anlamak önemlidir. Çocuk suçluluğunun 
risk faktörleri ailesel, bireysel ve çevresel olarak üç ana başlıkta 
incelenmektedir.2 Bireysel risk faktörleri arasında; madde 
kullanımı,3,4 düşük eğitim düzeyi5, erkek cinsiyet,6-8 psikolojik 
sorunların varlığı,9,10 düşük benlik saygısı11 ve düşük öz 
yeterlilik12 sayılabilmektedir. Ailesel risk faktörlerinin başında, 
ebeveynlerden yoksun büyüme, ebeveyn reddi13,14 ve parçalanmış 
aileler gelmektedir.15 Çevresel risk faktörleri incelendiğinde ise 
yoksulluk ve yaşam koşullarının etkisi dikkat çekmektedir.16 

Yıkıcı davranışlara sahip olmanın, çocuk suçluluğu ile 
yakından ilişkili olduğu belirtilmektedir.17,18 Yıkıcı davranış 
bozuklukları diğer adıyla dışsallaştırma bozuklukları; 
saldırganlık, karşı gelme, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik olarak 
tanımlanmaktadır.19 Suça karışan çocuk ve ergenlerde görülen 
psikolojik problemlerin başında yıkıcı davranış bozuklukları 
gelmektedir.20-23 Bu açıdan, suça sürüklenmeyi anlamak için 
yıkıcı davranışların yordayıcılarını incelemek önemlidir. Suça 
sürüklenen ergenlerdeki yıkıcı davranışları açıklamada önemli 
yordayıcılardan biri ebeveyn kabul reddidir. Ebeveyn kabul red 
kuramı (EKAR), bütün insanların, onlar için önemli kişilerden 
sıcaklık alma ihtiyacı olduğu varsayımı ile hareket etmektedir.24 
EKAR ebeveynlerin çocuğa gösterdikleri veya esirgedikleri 
sıcaklığın çocuklar üzerindeki olası etkilerine odaklanmaktadır. 
Gösterilen sıcaklık bir boyut olarak düşünülmektedir ve bu 
boyutun bir ucunda ebeveyn kabulü diğer ucunda ise ebeveyn 
reddi bulunmaktadır.24,25 Bu kurama göre ebeveyn kabulü; 
fiziksel, sözel ve sembolik davranışlarla gösterilen sıcaklık, ilgi, 
şefkat, bakım ve destektir. Ebeveyn reddi ise sıcaklık ve sevgi 
davranışlarının önemli ölçüde olmaması veya gösterilmemesi; 
fiziksel ve duygusal olarak acı veren davranışların sergilenmesi 
ve duygusal ifadelerin olmaması şeklindedir.26 Rohner ve 
Khaleque27 birçok farklı kültürde ebeveyn reddi ve psikolojik 
problemler arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bütün kültürlerde 
ebeveyn reddinin, yıkıcı davranış bozuklukları ve madde 
kullanımı ile yakından ilişkili olduğu bulunmuştur. Yapılan 
birçok çalışmada, ebeveyn reddinin (özellikle anne) suça 
yönelik davranışlarla ilişkili olduğu28-31 ve suça sürüklenen 
ergenlerin suça karışmayanlara göre ebeveynlerini daha 
reddedici olarak algıladıkları bulunmuştur.32 Suça sürüklenen 
ergenlerdeki yıkıcı davranışları yordayan diğer önemli bir 
değişken öz yeterliliktir ve son dönemlerde yapılan çalışmalarda 
üzerinde sıklıkla durulmaktadır. Öz yeterlilik “Bireylerin kendi 
yaşamlarındaki olayları kontrol edebilme veya etkileyebilme 
yeteneklerine duydukları inanç” olarak tanımlanmaktadır.33 

Öz yeterlilik insanların nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve 
davrandığını etkilemektedir.34,35 Öz yeterlilik temel olarak 
akademik, duygusal ve sosyal olarak sınıflandırılmaktadır. 
Akademik öz yeterlilik, bireyin akademik bir görevi başarıyla 
tamamlayabileceğine yönelik algısını ifade etmektedir.36,37 
Bandura34 sosyal öz yeterliliği, kişiler arası durumlara yetkin 
bir şekilde cevap verebilme yeteneğine ilişkin kişinin algısı 
olarak tanımlamıştır. Muris38 duygusal öz yeterliği, olumsuz 
duygularla baş etme becerilerine yönelik kişinin algısı olarak 
tanımlamıştır. Öz yeterlilik algısının yıkıcı davranışlarla ilgili 
olduğu ve ilgili çalışmaların önemli bir kısmında algılanan öz 
yeterlilik ve yıkıcı davranışlar arasında negatif yönde bir ilişki 
olduğu belirtilmiştir.39,40 Öz yeterliliği yüksek olan ergenler 
yeni ve zorlayıcı durumlarla baş etme konusunda daha 
başarılı olmaktadır.41,42 Başa çıkma becerileri daha yüksek 
olan bireyler, olumsuz yaşam olayları ve riskli durumları 
daha etkin ve normlara uygun bir şekilde yöneterek riskli 
davranışlardan (madde kullanımı, saldırganlık, suça yönelme) 
korunmaktadırlar.43,44 Suça sürüklenen ergenlerde yıkıcı 
davranışları yordayan bir diğer değişken benlik saygısıdır. 
Benlik saygısı, “Bireyin bir bütün olarak kendine yönelik 
olumlu ya da olumsuz tutumu” olarak tanımlanmaktadır.45 
Çuhadaroğlu (1986), kişilerin kendilerine yönelik olumlu bir 
tutum içinde olmalarını yüksek benlik saygısı ile olumsuz 
bir tutum içinde olmalarını ise düşük benlik saygısı ile 
ilişkilendirmiştir. Benlik saygısı ve yıkıcı davranışlar arasındaki 
ilişki incelenirken araştırmacılar düşük benlik saygısına 
vurgu yapmaktadır.46 Düşük benlik saygısı hipotezi, benlik 
saygısındaki düşüklüğün sergilenen yıkıcı davranışlar aracılığı 
ile dışarıya yansıtıldığını belirtmektedir.47 Düşük benlik saygısı, 
yıkıcı davranış bozukluklarının belirleyicilerinden biri olarak 
kabul edilmektedir.48 Alanyazındaki çalışmalarda, düşük benlik 
saygısına sahip bireylerin suça yönelik davranışlara ve yıkıcı 
davranış bozukluklarına daha yüksek oranda sahip oldukları 
belirtilmektedir.49-51 Bahsedilen araştırmalar doğrultusunda 
öz yeterlilik, benlik saygısı ve ebeveyn reddinin yıkıcı 
davranışlarla ilişkili olduğu görülmektedir. Walters52 suça 
sürüklenen ergenlerle yürüttüğü çalışmada, ebeveynliğin yıkıcı 
davranışlar üzerindeki etkisine öz yeterliğin aracılık ederek 
bu etkiyi güçlendirebileceğini belirtmiştir. Voisin ve ark.53, 

ergenlerle yürüttükleri çalışmalarında ebeveynlerin madde 
kullanımı, ebeveynlerde psikolojik sorun ve cezaevi geçmişi 
varlığının ergenlerin yıkıcı davranışlarını artırabileceğini 
ve bu etkiye ergenlerin benlik saygısı düzeylerinin aracılık 
ettiğini belirtmişlerdir. Ülkemizde suça sürüklenen ergenlerle 
ve özellikle denetimli serbestlik merkezindeki ergenlerin suça 
sürüklenmesine yönelik faktörlerin incelendiği ve ergenlerin 
ebeveynleri, bireysel özellikleri ile ilişkilerinin değerlendirildiği 
çalışmaların sınırlı sayıda olduğu dikkati çekmektedir. Bu 
çalışmalardan birinde Uludağlı ve Sayıl54 Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğü’ne gelen gençlerle yaptığı çalışmada problemli ve 
olumlu sosyal davranışların, anne reddi ve arkadaş özellikleriyle 
ilişkili olduğunu bulmuştur. 

Denetimli serbestlik uygulamalarının tekrar suça sürüklenmenin 
önüne geçme amacı göz önünde bulundurulduğunda, suça 
sürüklenmeyle ilişkili değişkenlerin belirlenmesinin önleme 
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ve müdahale çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaların da sınırlı sayıda 
olduğu göz önüne alındığında, bu çalışmanın alanyazına katkı 
sağlayabileceği düşünülmüştür. Bu doğrultuda çalışmanın 
temel hipotezi ebeveyn reddi, benlik saygısı ve öz yeterliğin 
yıkıcı davranışları yordayacağıdır. Bunun yanında benlik saygısı 
ve yıkıcı davranışlar arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki; 
ebeveyn reddi ve yıkıcı davranışlar arasında pozitif yönde 
anlamlı bir ilişki; öz yeterlilik ve yıkıcı davranışlar arasında 
negatif  yönde anlamlı bir ilişki bulunması beklenmektedir. 

Gereç ve Yöntem

Örneklem

Bu araştırmanın katılımcıları, İzmir ve Karşıyaka Denetimli 
Serbestlik Merkezi’ne gelmekle yükümlü olan ve çalışmaya 
gönüllülük esası ile katılan 14-22 yaş arası 106 gençten 
oluşmaktadır. Yüz katılımcı (%93’ü) erkek iken 6’sı (%7’si) 
kadındır. Kızların ve erkeklerin yaş ortalaması, sırası ile 17,0 ve 
19,0 olarak bulunmuş, tüm örneklemin ortalama yaşı ise 18,5 
yıl olarak hesaplanmıştır. 

Ölçüm Araçları

Demografik Bilgi Formu: Demografik bilgi formunda 
yaş, cinsiyet gibi temel bilgilerin yanında gençlerin suça 
sürüklenmeleri ile ilişkili olabilecek bazı bireysel özellikler de 
değerlendirilmiştir. 

Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği-Çocuk Formu (EKRÖ-Ç): 
Rohner ve ark.55 tarafından geliştirilen bu ölçek, ergen tarafından 
algılanan ebeveyn reddini ve kontrolünü değerlendirmektedir. 
Bu araştırmada, EKRÖ-Ç’nin algılanan ebeveyn reddi boyutu 
kullanılmıştır. Algılanan ebeveyn reddi 60 maddeden ve 4 alt 
boyuttan oluşmaktadır: Ebeveyn sıcaklığı ve sevgisi, saldırganlık 
ve düşmanlık, kayıtsızlık ve ihmal ve ayrışmamış red. Maddeler 
dörtlü Likert tipindedir. Ölçekten alınabilecek puanlar 60-240 
arasında değişmektedir. Düşük puan algılanan reddin düşük 
olduğunu yani ebeveynden algılanan sıcaklığın yüksek olduğunu 
gösterirken yüksek puan algılanan ebeveyn reddinin yüksek 
olduğunu göstermektedir. EKRÖ-Ç’nin Türkçeye uyarlama 
çalışması Varan (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikiyatri 
Anabilim Dalı, yayınlanmamış çalışma) tarafından yapılmış olup 
geçerli ve güvenilir olduğu bulunmuştur. 

Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA): GGA, Goodman56 
tarafından geliştirilen kısa davranışsal tarama anketidir. Hem 
olumlu hem de olumsuz davranış özelliklerini tarayan, üçlü 
Likert tipi soruları içermektedir. GGA beş alt boyutu (duygusal 
sorunlar, davranım sorunları, hiperaktivite/dürtüsellik, akran/ 
ilişki sorunları ve prososyal davranışlar) tarayan 25 maddeyi 
içermektedir. Her alt ölçek kendi içinde değerlendirilebilip, 
her biri için ayrı puan elde edilebilirken; sosyal davranışlar 
dışında diğer alt ölçeklerin toplamı toplam güçlük puanını 
oluşturmaktadır. Bu araştırmada yıkıcı davranışları ölçmek 
amacıyla toplam güçlük puanı kullanılmıştır. GGA’nın Türkçe 
geçerlik ve güvenirlik çalışması Güvenir ve ark.57 tarafından 
yapılmış olup geçerli ve güvenilir olduğu bulunmuştur.

Çocuklar için Öz-Yeterlilik Ölçeği (ÇÖÖ): ÇÖÖ, Muris38 
tarafından ergenlerin öz yeterliliklerini ölçmek üzere 
geliştirilmiştir. Bu ölçekten alınan toplam puan genel öz 
yeterliliği ifade ederken; sosyal, duygusal ve akademik öz 
yeterlilik ölçümü için alt boyutları da mevcuttur. Bu çalışmada 
toplam öz yeterlilik puanı kullanılmıştır. Maddeler beşli Likert 
tipindedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 105, en düşük 
puan ise 21’dir. Ölçekten yüksek puan almak öz yeterliğinin 
yüksek olduğunu ifade etmektedir. ÇÖÖ’nün Türkçeye uyarlama 
çalışması Telef ve Karaca58 tarafından yapılmıştır.

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBÖ): Rosenberg59 
tarafından ergenlere yönelik oluşturulan RBÖ, dörtlü Likert 
tipinde 63 maddeden ve 12 alt ölçekten oluşmaktadır. RBÖ’nün 
alt ölçekleri; benlik saygısı, kendilik kavramının sürekliliği, 
insanlara güvenme, eleştiriye duyarlılık, depresif duygulanım, 
hayalperestlik, psikosomatik belirtiler, kişiler arası ilişkilerde 
tehdit hissetme, tartışmalara katılabilme derecesi, ana-baba 
ilişkisi, babayla ilişki, psişik izolasyondur. Bu araştırmada 
yalnızca benlik saygısı alt ölçeği kullanılmıştır. RBÖ’nün 
Türkçeye uyarlama çalışması Çuhadaroğlu (1986) tarafından 
yapılmıştır ve geçerli ve güvenilir olduğu bulunmuştur.

İşlem

Araştırma için Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve 
Yayın Etiği Kurulu’ndan izin alındıktan sonra, araştırmanın 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde yürütülebilmesi için 
Adalet Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmıştır. Gerekli izinler 
alındıktan sonra çalışma İzmir ve Karşıyaka Denetimli Serbestlik 
Merkezi’nde 2019 Nisan-Haziran ayları arasında bireysel 
görüşme, konferans, plan oluşturma, grup seminerleri ve eğitim 
amacıyla gelen gençlerle yürütülmüştür. Ölçekler doldurulmadan 
önce araştırmacılar gençlere kendilerini tanıtmış, araştırmanın 
amacından ve orada bulunma nedenlerinden bahsetmiş 
ve gençlere katılma isteğini sormuştur. Gönüllük esası ile 
araştırmaya katılmayı kabul eden gençler bilgilendirilmiş onam 
formunu okuyup onayladıktan sonra, ölçekler uygulanmıştır. 
Katılımcılar ölçekleri doldururken araştırmacılar yanlarında 
bulunmuş, her ölçek ile ilgili gerekli açıklamaları yapmış 
ve katılımcıların sorularını cevaplamıştır. Araştırmacıların 
bulunmadığı durumlarda, önceden bilgilendirilmiş olan kurum 
psikologları bu görevi üstlenmiştir. Okumada güçlük çeken 
gençler ölçekleri doldururken, araştırmacılar tarafından bütün 
ölçek maddeleri ve seçenekler dikkatlice okunmuş, karşılıklı 
olarak doldurulmuştur. 

İstatistiksel Analiz

Verilerin analizi için SPSS 22 programı (IBM Inc., Armonk, NY) 
kullanılmıştır. Denetimli serbestlik örneklemindeki ergenlerin 
yıkıcı davranışlarıyla ilişkili olan ebeveyn reddi, öz yeterlilik ve 
benlik saygısının yordayıcı gücünü anlamak için korelasyon 
analizi ve adımsal çoklu regresyon analizi yapılmıştır. 
Örneklem sayısının yeterli olup olmadığını test etmek için güç 
analizi yapılmıştır ve orta düzey etki boyutu için örneklem 
sayısının yeterli olduğu bulunmuştur. Analizlere başlamadan 
önce, veri seti kayıp ve uç değerler açısından incelenmiştir. 
Çok değişkenli normallik varsayımı Shapiro-Wilk normallik 
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testi ile kontrol edilmiştir ve değişkenlerin normal dağıldığı 
bulunmuştur.

Bulgular

Denetimli serbestlik merkezine gelmekle yükümlü ergenlerin 
bireysel özelliklerini betimlemek amacıyla katılımcılardan alınan 
cezaevi geçmişi, suç türü, ilk suça karışma yaşı gibi bilgiler sıklık 
ve yüzde şeklinde Tablo 1’de sunulmuştur.

Yıkıcı davranışları yordamak amacıyla öz yeterlilik, benlik 
saygısı ve ebeveyn reddi değişkenleri kullanılarak adımsal çoklu 

regresyon analizi yapılmıştır. Değişkenler arası korelasyonlar 
Tablo 2’de gösterilmiştir. Yıkıcı davranışlar ve öz yeterlilik 
arasında negatif yönde anlamlı orta düzey bir ilişki olduğu 
görülmüştür (r=-0,463, p<0,001). Yıkıcı davranışlar ve benlik 
saygısı arasında negatif anlamlı ve orta düzeyde bir korelasyon 
görülmektedir, (r=-0,419, p<0,001). Benlik saygısı ve öz 
yeterlilik arasında orta düzey pozitif bir ilişki bulunmuştur 
(r=0,441, p<0,001). Korelasyon tablosuna bakıldığında yalnızca 
öz yeterlilik ve ebeveyn reddi arasında bir ilişki bulunamadığı 
görülmektedir.

Öz yeterlilik, benlik saygısı ve ebeveyn reddinin yıkıcı 
davranışları yordayıcı etkilerinin incelendiği çoklu regresyon 
analizi sonucunda; öz yeterlilik, benlik saygısı ve ebeveyn 
reddinin yıkıcı davranışları anlamlı şekilde yordadığı 
görülmüştür [F(3,102)=368,414, p<0,001]. Öz yeterlilik, benlik 
saygısı ve ebeveyn reddi yıkıcı davranışlar varyansının yaklaşık 
%29,0'unu açıklamaktadır (R2=0,309, düzeltilmiş R2=0,288). 
Modele en fazla katkıda bulanan değişken öz yeterliliktir. Öz 
yeterlilik tek başına yıkıcı davranışlar varyansının %21’ini 
açıklamaktadır. Benlik saygısının ise modele tek başına %6’lık 
katkısı olduğu görülmektedir. Ebeveyn reddi tek başına 
yıkıcı davranışların %3’ünü açıklamaktadır. Özetle, düşük öz 
yeterlilik, düşük benlik saygısı ve yüksek ebeveyn reddi yıkıcı 
davranışları yordamaktadır. Tablo 3’te yordayıcı değişkenlerin 
ham ve standardize regresyon katsayıları gösterilmiştir. 

Tartışma
Bu çalışmada, denetimli serbestlik merkezine gelen ergenlerdeki 
öz yeterlilik, benlik saygısı ve algıladıkları ebeveyn reddinin 
yıkıcı davranışları açıklamadaki rolü incelenmiştir. Araştırmanın 
sonuçlarına göre yıkıcı davranışları en iyi açıklayan değişken 
öz yeterlilik olmuştur, ardından benlik saygısı ve ebeveyn 
reddi gelmektedir. Suça sürüklenen ergenlerde öz yeterliliğin 
bu çalışmada yıkıcı davranışları en yüksek oranda yordayan 
değişken olduğu bulunmuştur. Yıkıcı davranışlar ve öz yeterlilik 
arasında negatif bir ilişki olup; öz yeterlilik arttıkça yıkıcı 
davranışlar azalmaktadır. Bu bulgu alanyazındaki bulgularla 
benzerdir.12,39 Öz yeterlilik yeni ve zorlu durumlarla başa çıkma 
becerisi ile yakından ilişkilidir.42 Suça karışan çocukların büyük 
bir çoğunluğu akranlarına göre riskli durumlarla daha sık karşı 
karşıya kalmaktadır. Riskli durumlarla öz yeterliliği yüksek 
olan ergenler daha iyi başa çıkabilmekte, uygun başa çıkma 
stratejilerini kullanabilmekte ve akran baskısına direnmekte 
daha başarılı olmaktadır.41,43,60 Böylece riskli durumlarda 
olumsuz sonuçlar en aza indirgenmektedir.

Bu çalışmada benlik saygısının öz yeterlilikten sonra yıkıcı 
davranışları yordadığı bulunmuştur. Benlik saygısı arttıkça yıkıcı 
davranışlar azalmaktadır. Bu bulgu, düşük benlik saygısının 
dışavurumunun yıkıcı davranışlar göstermek olduğunu öne 
süren düşük benlik saygısı hipotezini desteklemektedir.47 Öz 
yeterlilik ve benlik saygısı alanyazında genellikle birbirleri 
yerine kullanılıp karıştırılabilen kavramlardır. Benlik saygısı 
bireyin bir bütün olarak kendine yönelik olumlu ya da olumsuz 
tutumunu; yani genel bir değerlendirmeyi ifade etmektedir.45 
Öz yeterlilik ise kişinin belirli bir alanda algıladığı yeterlilik 

Tablo 1. Katılımcıların bireysel özelliklerine ilişkin bilgiler

Sıklık (f) Yüzde (%)

Cezaevi geçmişi

Cezaevi geçmişi yok 74 71,8

Bir kez cezaevine girme 15 14,6

Birden fazla cezaevine girme 14 13,6

Suç türü

Hırsızlık 13 12,6

Gasp 4 3,9

Madde kullanımı 69 67

Yaralama 4 3,9

Diğer 13 12,6

İlk suça karışma yaşı

7-14 28 28

15-18 66 66

19-21 6 6

Eğitim durumu

Okur-yazar değil 2 1,9

Okur-yazar 3 2,8

İlkokul mezunu 18 17

Ortaokul mezunu 27 25,5

Liseye devam ediyor 16 15,1

Açık lise 25 23,6

Lise terk 9 8,5

Lise mezunu 3 2,8

Üniversiteye devam ediyor 3 2,8

Okula devam durumu

Çok fazla devamsızlık 2 10,5

Orta düzeyde devamsızlık 7 36,8

Çok az devamsızlık 10 52,6

Madde kullanımı

Var 74 71,8

Yok 29 28,2

Psikolojik tedavi

Var 27 25,7

Yok 78 74,3
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hissi, yetkinlik inancıdır.33 Bu çalışmada öz yeterlilik ve benlik 
saygısı arasında orta düzey pozitif bir ilişki bulunması öz 
yeterlilik ve benlik saygısının ilişkili olsa dahi birbirlerinden 
farklı kavramlar olduğunu ortaya koymaktadır. Öz yeterliliğin 
benlik saygısına göre yıkıcı davranışları daha fazla yordaması 
kişilerin benlik saygısı söz konusu olduğunda kendilerine 
yönelik genel bir tutum değerlendirmesi yaparken; öz 
yeterlilik değerlendirilirken sosyal, duygusal ve akademik 
olarak alana özgün yetkinlik inançlarını değerlendirmeleri ile 
açıklanabilmektedir.

Yıkıcı davranışların yordanmasında ebeveyn reddi yüzde üç 
civarında bir katkı ile diğer değişkenlere göre en az etkiyi 
göstermiştir. Alanyazınla benzer biçimde bu çalışmada da 
ebeveyn reddi yıkıcı davranışları açıklamaktadır. Ancak 
alanyazın incelendiğinde birçok çalışmada ebeveyn reddinin 
yıkıcı davranışları açıklama oranının daha yüksek olduğu 
görülmektedir.30-32 Bu farkın nedenlerinden biri, çalışmamızın 
örnekleminin %93'ünün erkeklerden oluşmasından kaynaklı 
olabileceği düşünülmektedir. Algılanan anne reddinin, 
kız ve erkek çocuklarının yıkıcı davranışları üzerindeki 
etkisi farklılaşabilmektedir. Alanyazında da farklı bulgular 
bulunmaktadır. Lila ve ark.30 algılanan anne reddinin yıkıcı 
davranışlar üzerinde etkili olduğunu ortaya koyarken 
Veneziano61 erkek çocuğun yıkıcı davranışlarında baba 
reddinin etkili olduğunu belirtmiştir. İkinci bir açıklama ise, 
denetimli serbestlik merkezindeki ergenlerin annelerine 
yönelik koruyucu bir tutum sergileyip; algılanan ebeveyn 
reddini olduğundan düşük göstermiş olabilmesidir. Bir yandan 
da ergenlik dönemi ailenin öneminin azaldığı akran etkilerinin 
arttığı bir dönemdir.62 Ergenlik döneminden yıkıcı davranışlara 
akranların etkisi ebeveynlerden daha fazla olabilmektedir. 
Miller ve Matthews63 yıkıcı davranışlara sahip akranlarla birlikte 
olmanın, ergenin yıkıcı davranışlarının önemli bir yordayıcısı 
olduğunu belirtmiştir. Uludağlı ve Sayıl’ın54 yaptığı çalışmada 
da ergenlik döneminde ebeveynin reddedici algılanmasının, 
yıkıcı davranışlar gösteren akranlara sahip olmayı kolaylaştırdığı 
bulunmuştur. Son olarak, öz yeterliliğin ve benlik saygısının 
gelişiminde de ebeveynlerin etkisi olduğu hatırlanmalıdır. 

Ebeveynler aktif olarak çocuklarının çevresini yapılandırarak öz 
yeterlilik gelişimi için bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Ebeveynin 
kabul edici olması çocuğun şimdi ve gelecekte kendini yönelik 
olumlu bir tutum içinde olmasını kolaylaştırmaktadır. Algılanan 
ebeveyn kabulünün yüksek olması benlik saygısının ve öz 
yeterliliğin yüksek olması ile ilişkilidir.64-66

Çalışmanın Kısıtlılıkları

Çalışmamızın uygulama aşamasına, yöntemine ve analize dair 
ileride yapılacak çalışmalarda geliştirebilir noktalar olduğu 
düşünülmektedir. İlk ve en önemli kısıtlılıklardan biri kontrol 
grubunun bulunmamasıdır. Bu nedenle öz yeterlilik, benlik 
saygısı ve ebeveyn reddi yıkıcı davranışları yordasa dahi 
bir neden-sonuç ilişkisi kurulması mümkün olmamaktadır. 
İkinci bir kısıtlılık ise demografik bilgi formu ile elde edilen 
ergenlerin bireysel özelliklerine (bkz. Tablo 1) ilişkin bilgilerin 
ele alınış biçimidir. Çalışmanın temel amacı ve hipotezi yıkıcı 
davranışlar, benlik saygısı, ebeveyn reddi ve öz yeterliliğin 
ilişkisini incelemek olduğu için demografik bilgi formundan 
elde edilen bilgiler analize dahil edilmemiş olup örneklemi 
betimlemek amacı ile kullanılmıştır. Ancak ileride yapılacak 
çalışmalarda söz konusu bireysel özelliklerin dikkate alınarak 
kontrol değişkeni olarak atanması ya da birer risk faktörü olarak 
ele alınması ve kontrol grubu ile sınanması önerilmektedir. 
Bir diğer kısıtlılık ise ölçüm araçlarının öz bildirim yöntemine 
dayanmasına ilişkindir. Öz bildirim yöntemi sosyal beğenirlik 
yanlılığı da beraberinde getirmektedir. Son olarak, bu 
çalışmada okuma-yazma güçlükleri olan ergenlere ölçekler 
uygulayıcılar tarafından okunarak uygulanmıştır. Bu nedenle 
katılımcıların sosyal beğenilirlikten daha fazla etkilenmiş 
olabileceği düşünülmektedir. Katılımcılara çalışmanın amacı, 
araştırmacıların denetimli serbestlik kurumu ile ilişkili olmadığı 
ve gizlilik ilkeleri bildirilmesine rağmen bazı katılımcılar bu 
tür kaygılar yaşamış olabilir. Bu durumun ölçeklerde verilen 
cevapların doğruluğuna yansımış olabileceği düşünülmektedir. 
Bu nedenle bu örneklemde ileride yapılacak çalışmalarda 
katılımcıların okuma-yazma güçlüklerinin de göz önünde 
bulundurulmasının önemli olduğu düşünülmüştür.

Tablo 2. Değişkenler arası korelasyonlar

Değişkenler Ortalama Standart sapma Öz yeterlilik Benlik saygısı Ebeveyn reddi

Yıkıcı davranışlar 11,98 5,84 -0,463** -0,419** 0,28**

Öz yeterlilik 63,51 13,59 - 0,441** -0,101

Benlik saygısı 29,96 4,45 - - -0,215*

Ebeveyn reddi 128,26 12,48 - - -

**p<0,001

Tablo 3. Öz yeterlilik, benlik saygısı ve ebeveyn reddinin yıkıcı davranışları yordaması (Stepwise çoklu regresyon analizi)

b (Sabit) SH-b Beta t F R2

Öz yeterlilik 0,42 0,07 0,35 5,89*** 28,41*** 0,21

Benlik saygısı 0,37 0,10 0,23 3,92*** 19,20*** 0,27

Ebeveyn reddi 0,18 0,02 0,42 7,20*** 15,17*** 0,30
***p<0,001, SH: Standart hata
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Sonuç
Tüm kısıtlılıklara rağmen, denetimli serbestlik merkezlerinde 
yürütülen çalışmaların az olması sebebi ile bu çalışma söz 
konusu kurumdaki ergenlerin yıkıcı davranışlarını anlama, 
sosyo-demografik özelliklerini ve suça yönelik risk faktörlerini 
belirlemek için önemli bir adım olmuştur. Suça karışan 
ergenlerin yıkıcı davranışları üzerinde öz yeterlilik, benlik 
saygısı ve ebeveyn reddinin yordayıcı olduğu görülmüştür. 
Öz yeterlilik yıkıcı davranışları en iyi açıklayan değişken 
olmuştur. Yıkıcı davranışları açıklamada öz yeterliliği, sırasıyla 
benlik saygısı ve ebeveyn reddi takip etmiştir. İleride yıkıcı 
davranışları önleme ve müdahaleye ilişkin programlarda öz 
yeterliliği ve benlik saygısını desteklemenin önemli olduğu 
düşünülmektedir. 
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