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ÖZET

Amaç: Bu araştırmada, genç yetişkinliğin öncesinde olan ergenlerin 
utangaçlık düzeyleri, genel öz yeterlik algıları ve yaşam doyumları ara-
sındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de yaşayan ve Ankara 
ilinde bulunan devlet üniversitelerinin çeşitli lisans bölümlerinin birinci 
sınıfında öğrenim gören 489 öğrenci (184 kız; %37.6 ve 305 erkek; 
%62.4) oluşturmuştur. Öğrenciler 18 (n=207; %42.3) ve 19 (n=282; 
%57.7)  yaş aralığındadır. Araştırma verileri Utangaçlık Ölçeği (Cheek 
ve Buss 1981), Genel Öz Yeterlik Algısı Ölçeği (Schwarzer ve Jerusalem 
1995), Genel Yaşam Doyumu Ölçeği (Diener ve ark. 1985) ile elde edil-
miştir. Elde edilen verilerin analizi “korelâsyon analizi”, “basit doğrusal 
regresyon analizi”, “çoklu doğrusal regresyon analizi” ve “sobel testi” ile 
yapılmıştır.

Bulgular: Araştırmanın sonucunda ilk olarak, utangaçlık ile genel öz 
yeterlik algısı arasında orta düzeyde, negatif anlamlı bir ilişki olduğu; 
utangaçlık ile yaşam doyumu arasında orta düzeyde, negatif anlamlı bir 
ilişki olduğu; genel öz yeterlik algısı ve yaşam doyumu arasında ise orta 
düzeyde, pozitif anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Son olarak, er-
genlerin utangaçlık düzeyi ve genel öz yeterlik algısının, yaşam doyumu-
nu anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. 

Sonuç: Elde edilen bulguların, “utangaçlık”, “öz yeterlik algısı” ve “ya-
şam doyumu” arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılması konusunda katkı 
sunması beklenmektedir. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda, so-
nuçlar tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Utangaçlık, öz yeterlik, yaşam, kişisel memnuniyet, 
ergen

SUMMARY
Adolescent Life Satisfaction Before Young Adulthood: The Role of 

“Shyness” and “Self-Efficacy”

Objective: The aim of this study was to examine the correlation between 
shyness, perception of general self-efficacy, and life satisfaction in young 
adolescents. 

Method: The study participants included 489 freshman students living 
in Turkey and studying under different faculty at public universities 
in Ankara (184 female; 37.6% and 305 male; 62.4%). The subjects 
ranged in age between 18 (n = 207; 42.3%) and 19 (n = 282; 57.7%) 
years. Study data collection included the Shyness Scale (Cheek and 
Buss 1981), the Perception of General Self-efficacy Scale (Schwarzer 
and Jerusalem 1995), and the General Life Satisfaction Scale (Diener, 
Emmons, Laresen and Griffin 1985). The data obtained were examined 
through Correlation analysis, simple linear regression analysis, multiple 
linear regression analysis and the sobel test. 

Results: The results of the study showed that there was a moderately 
significant negative correlation between shyness and perception 
of general self-efficacy, moderately significant negative correlation 
between shyness and life satisfaction and moderately significant positive 
correlation between the perception of general self-efficacy and life 
satisfaction. Finally, the level of shyness and perceptions of general self-
efficacy significantly predicted life satisfaction. 

Conclusion: The findings of the present study may contribute to a 
better understanding of the relationship between shyness, perception 
of self-efficacy and “life satisfaction. The results are discussed in the 
context of the current literature on these topics.
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GİRİŞ

Son yarım asırdır psikoloji alanında yapılan araştırmalar ile bi-
reylerin duygu, düşünce ve davranışları üzerinde çeşitli kişisel 
değişkenlerin etkili olduğu görülmüştür. “Konuşursam acaba 
bana gülerler mi?” veya “Üstesinden gelebilecek miyim?” ya 
da “Yaşamımdan ne zaman memnun olacağım?” gibi sorular 
çoğu bireyin kendisine yönlendirdiği ve aslında birbirleri ile 
ilişkili olan kişisel değişkenlerin sebep olduğu sorulardır. Bu 
sorular; “utangaçlık”, “öz yeterlik” ve “yaşam doyumu” kav-
ramlarına işaret etmektedir.

Cheek ve Buss (1981) utangaçlığı, başkalarının karşısında or-
taya çıkan huzursuzluk, engellenme ve sosyallikten kaçınma 
olarak tanımlamıştır. Jones, Smith ve Briggs (1986) ise utan-
gaçlığı, toplumsal etkileşimden kaçınma ve toplumsal konu-
lara gereğince katılmakta başarısız olma eğilimi olarak tanım-
lamıştır. Yakın zamana kadar insanların sahip olması gereken 
önemli bir meziyet olarak sayılan utangaçlık, günümüzde ki-
şilerarası ilişkileri olumsuz etkileyen önemli bir mizaç özelliği 
olarak görülmektedir (Cardduci ve Zimbardo 1995, Durmuş 
2007, Yüksel 2002). Yapılan araştırmalardan utangaç bireyle-
rin, “diğer insanlar tarafından gülünç bulunacaklarını ve bu 
nedenle insanların kendilerine acıyacağını” düşündükleri için 
diğerlerinin dikkatlerini çekecek hiçbir şey söylemedikleri ve 
yapmadıkları;  sosyal ortamlarda kendilerini yeterli derecede 
ifade edemedikleri ve sosyal ortamlardan kaçındıkları bilin-
mektedir (Ervin ve Presler 2011, Henderson ve Zimbardo 
1998, Kozanoğlu 2006, Miller 1995, Şahin 2013, Tackett ve 
ark. 2013, Yüksel 2002, 2005). Ayrıca, farklı gruplar üzerinde 
yapılan çalışmalarda ise sosyal öz yeterlik algısının (Caprara ve 
ark. 2003, Hermann ve Betz 2004, Hill 1989) ve öz saygının 
(Butt ve ark. 2011, Gökçe 2001, Hamarta ve Demirtaş 2009, 
Şahin ve Gizir 2014, Tackett ve ark. 2013, Yüksel 2002, 2005) 
utangaçlığı anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. Bu bul-
gulardan, utangaç olan bireylerin olumsuz öz benlik algılarına 
sahip olduğu söylenebilir.

Benlik algısı, bireylerin kendi özellikleri, yetenekleri ve kişiliği-
ne yönelik duyguları ve değerlendirmeleridir (Bacanlı, 2003). 
Alanyazında, bireylerin kendilerine yönelik değerlendirmeleri 
farklı “öz” kavramları ile ele alınmıştır. Bu kavramlardan biri 
de “öz yeterlik” kavramıdır. Alanyazında, “algılanan öz yeter-
lik (Perceived self-efficacy)” ya da “öz yeterlik inancı (Self-
efficacy beliefs)” olarak geçen bu kavram, Bandura’nın Sosyal 
Öğrenme Kuramında (Social Learning Theory) dikkati çeken 
önemli bir kavramdır. Bireyin belli bir edimi gerçekleştirmek 
için gerekli eylemleri düzenleme ve yürütme gücüne ilişkin 
yargısına öz yeterlik denilmektedir (Bandura 1977, 1997). 
Bandura (1977, 1997) öz yeterlik algısının, insan davranış-
larının temel belirleyicilerinden biri olduğunu, bireyin bece-
rileri konusundaki inançlarının, sadece davranışlarını değil, 
düşünme süreçlerini ve güdüsünü de etkilediğini belirtmekte-
dir. Olumlu öz yeterlik algılarına sahip olan bireyler, isteyerek 

eyleme girişir, güçlükler karşısında daha dayanıklı ve ısrarcı 
olur; zorlu işleri, kaçınılması gereken eylemler olarak değil, 
üzerinde çalışıp kendilerini geliştirmeleri gereken alanlar ola-
rak algılarlar (Pajares ve Schunk 2001). Olumsuz öz yeterlik 
algılarına sahip olan bireyler ise güç işlerden kaçınır, güçlük-
ler karşısında çabuk pes eder ve daha fazla stresle daha dü-
şük performans gösterip başarısız olurlar (Tschannen-Moran 
ve Hoy 2001). Alanyazında farklı gruplar üzerinde yapılan 
çalışmalarda, akademik-sosyal-duygusal ve genel öz yeterlik 
algılarının yaşam doyumunu anlamlı düzeyde yordadığı gö-
rülmüştür (Caprara ve Steca 2005, Lightsey Jr ve ark. 2013, 
O’Sullivan 2011, Özbay ve ark. 2012, Telef ve Ergün 2013, 
Sahranç 2007, Vecchio ve ark. 2007). Bu bulgulardan, olum-
lu öz yeterlik algılarına sahip bireylerin yaşamlarından daha 
fazla doyum aldıkları söylenebilir. 

Yaşam doyumu ruh sağlığında önemli bir faktördür (Diener 
1995, Diener ve ark. 1985, Diener ve Suh 1997, Myers ve 
Deiner 1995, Neugarten ve ark. 1961, Wan ve ark. 1996). 
Yaşam doyumu kavramını ilk kez Neugarten ve arkadaşları 
(1961) ele almıştır. Neugarten ve arkadaşları (1961) yaşam 
doyumunu, bireyin beklentileri (ne istediği) ile elinde olan-
ların (neye sahip olduğu) karşılaştırılması sonucu elde edilen 
durum ya da sonuç olarak tanımlamıştır. Diener ve arkadaş-
ları ise bireylerin istek ve beklentilerinin karşılandığı oranda 
yaşamlarından doyum aldıklarını belirtmiştir (Diener 2000, 
Diener ve ark. 1985, 2003). Kendi yaşamlarına ait olumlu 
duygulara ve algılara sahip bireylerin toplum içerisinde daha 
uyumlu ve üretken oldukları; bireylerin yaşam doyumu düze-
yinin, temel olarak o toplumdaki refah düzeyi, sağlık hizmet-
leri ve eğitim olanakları ile ilişkili olduğu; bireylere verilen 
eğitim, sağlık ve çevre alanındaki hizmetlerin temel amacının 
yaşam memnuniyetini artırarak insanları mutlu etmesi ge-
rektiği öne sürülmektedir (Diener 2000, Diener ve Seligman 
2004, Seligman 2000, Diener ve Suh 1997). Alanyazından, 
yaşam doyumu yüksek bireylerin psikolojik-sosyal-fiziksel 
yönden sağlıklı bir yaşama, yüksek düzeyde sosyal işlevsel-
liğe, sosyal çevrelerinde daha olumlu ilişkilere, yaşamları ile 
uyumlu bir mizaca ve kişisel gelişime açık bilişsel yapıya sahip 
olduğu görülmüştür (Diener 1984, 1994, 2000, Diener ve 
ark. 1999). Ayrıca, yaşamlarına ait olumlu duygulara ve algı-
lara sahip bireylerin daha etkili problem çözdükleri ve stresli 
yaşam olaylarına karşı daha dirençli oldukları bilinmekte-
dir (Huebner ve ark. 2004, Matheny ve ark. 2002, Sahranç 
2007). 

Alanyazından “utangaç olan bireylerin aynı zamanda olum-
suz benlik algılarına sahip olduğu”, “utangaçlığın ve olumsuz 
benlik algılarının bireyin bir konuda eyleme geçmesini en-
gellediği” ve “olumsuz benlik algılarına sahip bireylerin aynı 
zamanda yaşamlarına ilişkin olumsuz algılara da sahip oldu-
ğu” anlaşılmaktadır. Alanyazındaki bu bulgular göz önünde 
bulundurulduğunda, bu üç kavramın üniversite öğrencileri 
içinde önemli faktörler olduğu düşünülmektedir. Ergenlikten 
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genç yetişkinliğe geçiş aşamasına denk gelen üniversite süre-
cinde öğrencilerin çeşitli durumlarla veya zorluklarla karşılaş-
tığı söylenebilir. Özellikle üniversite eğitiminin ilk yılında, 
üniversite “eğitimine ve yaşantısına” uyum sağlanması ve bu 
sürecin sağlıklı atlatılması için ergenlerin yeterli düzeyde içsel 
(kendisine ve yaşamına ilişkin olumlu duygular ve algılar) ve 
dışsal (aile desteği, sosyoekonomik imkânlar vb.) dinamik-
lere sahip olması gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda 
alanyazında yapılan çalışmalara ek olarak, genç yetişkinliğin 
öncesinde olan üniversite öğrencisi ergenlerin utangaçlık 
düzeylerinin, öz yeterlik algılarının ve yaşam doyumlarının 
birlikte incelenmesinin anlamlı olacağı değerlendirilmiştir. 
Alanyazında, öz kavramları ile utangaçlık ya da öz kavramları 
ile yaşam doyumunu birlikte ele alan çalışmaların olduğu;  bu 
üç kavramı birlikte ele alan çalışmaların (Çelik 2012, Mowrer 
ve Parker 2004, Neto 1993) ise sınırlı sayıda olduğu görül-
müştür. Mowrer ve Parker’ın (2004) yaptığı çalışmada utan-
gaçlık, öz saygı (self-esteem) ve yaşam doyumunun;  Neto’un 
(1993) yaptığı çalışmada benlik kavramı (self-concept), utan-
gaçlık ve yaşam doyumunun; Çelik’in (2012) yaptığı çalışma-
da ise cinsel utangaçlık, cinsel benlik algıları (öz güven ve öz 
yeterlik) ve evlilik yaşam doyumunun birlikte ele alındığı gö-
rülmüştür. Alanyazında, utangaçlığın incelendiği araştırma-
larda utangaçlığın yordanan değişken olarak, sosyal öz yeter-
lik algısının (Caprara ve ark. 2003, Hermann ve Betz 2004, 
Hill 1989) veya öz saygının (Butt ve ark. 2011, Gökçe 2002, 
Hamarta ve Demirtaş 2009, Şahin ve Gizir 2014, Tackett ve 
ark. 2013, Yüksel 2002, 2005) ise yordayıcı değişken olarak 
ele alındığı görülmüştür. Ayrıca, utangaçlığın mı düşük ben-
lik algılarına yoksa düşük benlik algılarının mı utangaçlığa 
neden olduğu veya ikisinin birbirini karşılıklı olarak etkileyip 
etkilemediği ya da hangisinin hangisi üzerinde daha etkili ol-
duğu konusunda yaygın bir fikir olmadığı görülmüştür. Bu 
iki değişkenin çoğunlukla neden (öz algıları) - sonuç (utan-
gaçlık) ilişkisi içerisinde ele alındığı ve birbirlerini karşılıklı 
ya da aracı değişken olarak etkileyebilecekleri hipotezinin sı-
nırlı sayıda araştırmacı dışında göz ardı edildiği anlaşılmakta-
dır. Alanyazındaki yaygın düşünceden farklı olarak, Kemple 
(1995) öz saygı ile utangaçlığın karşılıklı olarak birbirlerini et-
kilediğini; Henderson ve Zibardo (1998) olumsuz yaşantıların 
aynı zamanda öz saygının düşmesine ve utangaçlığın artması-
na neden olduğunu; Wadman ve arkadaşları (2008) ise benlik 
saygısının yordanmasında utangaçlığın aracı değişken rolüne 
sahip olduğunu belirtmiştir. Alanyazındaki bu bulgulardan 
benlik kavramları ve utangaçlık arasındaki ilişkinin tartışma-
lı bir konu olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, utangaçlık 
ve öz yeterlik algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi sonu-
cunda elde edilecek bulguların alanyazındaki bu tartışmalara 
yol gösterici olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca, utangaç olan 
ve aynı zamanda olumsuz benlik algılarına sahip bireylerin 
yaşamlarını nasıl değerlendirdiği ile ilgili olarak, alanyazında 
yeterli bulgu bulunmamaktadır. Yapılacak bu çalışma ile kişi-
ler arası ilişkilerde ve sosyal ortamlarda “eyleme geçmekte ve 

kendini ifade etmekte zorlanan”, “çekingen olan”, “anksiyete 
yaşayan” ergenlerin kendi yeterliliklerini ve yaşamlarını nasıl 
değerlendirdikleriyle ilgili ulaşılacak bulgular ile alanyazına 
katkıda bulunulacağı düşünülmüştür. Ayrıca, bu araştırma-
dan elde edilen bulgular ile varılacak sonuçların ve yapılan 
önerilerin “psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) birimlerin-
de çalışan uzmanlara”, “benzer konularda çalışacak olan araş-
tırmacılara”, “eğitimcilere” ve “üniversite yönetimlerine” yol 
gösterici olabileceği değerlendirilmiştir.

Araştırmanın amacı 

Sonuç olarak bu araştırmada, üniversite öğrencisi olan ergen-
lerin utangaçlık düzeyleri, genel öz yeterlik algıları ve yaşam 
doyumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Bu genel amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara (araş-
tırmanın problemlerine) yanıt aranmıştır: 

Ergenlerin utangaçlık düzeyleri, genel öz yeterlik algıları ve 
yaşam doyumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Ergenlerin utangaçlık düzeyleri ile yaşam doyumları arasın-
daki ilişkide genel öz yeterlik algılarının anlamlı olarak aracı 
rolü var mıdır?

Ergenlerin genel öz yeterlik algıları ile yaşam doyumları ara-
sındaki ilişkide utangaçlık düzeylerinin anlamlı olarak aracı 
rolü var mıdır?

Ergenlerin utangaçlık düzeyleri ve genel öz yeterlik algıları 
karşılıklı olarak birbirlerini etkilemekte midir?

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama 
araçları, işlem ve verilerin analizi hakkında bilgi verilmiştir.

Araştırmanın modeli

Üniversite öğrencisi olan ergenlerin utangaçlık düzeyleri, ge-
nel öz yeterlik algıları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkile-
rin incelendiği bu çalışma, ilişkisel tarama modelinin kulla-
nıldığı betimsel bir araştırmadır. İlişkisel tarama modeli iki 
veya daha çok değişken arasındaki birlikte değişimin varlığını 
ve derecesini belirlemeyi amaçlayan bir araştırma modelidir 
(Karasar 2003). Bu araştırmada değişkenler arasındaki ilişki-
ler ölçülmeye çalışılmıştır.

Çalışma grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de yaşayan ve Ankara 
ilinde bulunan devlet üniversitelerinin çeşitli lisans bölüm-
lerinin birinci sınıfında öğrenim gören 489 öğrenci oluştur-
muştur. Cinsiyet durumuna göre kız öğrenciler (n=184) gru-
bun %37,6’sını, erkek öğrenciler (n=305) grubun %62,4’ünü 
oluşturmaktadır. Yaş durumuna göre 18 yaşındaki öğrenciler 
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(n=207) grubun %42,3’ünü, 19 yaşındaki öğrenciler (n=282) 
grubun %57,7’sini oluşturmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Araştırma için belirlenen değişkenlere ilişkin verilerin elde 
edilmesinde Utangaçlık Ölçeği, Genel Öz Yeterlik Algısı 
Ölçeği, Genel Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. 

Utangaçlık Ölçeği (UÖ)

Cheek ve Buss (1981) tarafından geliştirilen Utangaçlık 
Ölçeği (Shyness Scale), Güngör (2001) tarafından Türkçe’ye 
uyarlanmıştır. Ergen bireylerden yetişkin bireylere kadar ge-
niş bir yaş grubuna uygulanabilmektedir. Toplam 20 mad-
deden oluşan ölçeğin alt faktörü bulunmamaktadır. Ölçek, 
likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınan yüksek puanlar yük-
sek düzeyde utangaçlığa; düşük puanlar ise düşük düzeyde 
utangaçlığa işaret etmektedir. Ölçek, “yeni tanıdığım kişilerle 
birlikteyken kendimi tedirgin hissederim” gibi maddelerden 
oluşmaktadır. Orijinal çalışmada, ölçeğin Cronbach-alfa iç 
tutarlılık katsayısı .88; Güngör (2001) tarafından yapılan ça-
lışmada ölçeğin Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısı .91; bu 
çalışmada ise ölçeğin Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısı .89 
olarak bulunmuştur.

Genel Öz Yeterlik Ölçeği (GÖYÖ)

Schwarzer ve Jerusalem (1995) tarafından geliştirilen Genel 
Öz Yeterlik Ölçeği (General Self Efficacy Scale), Yeşilay (1996) 
tarafından “Genelleştirilmiş Özyetki Beklentisi Ölçeği” adıyla 
Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ergen bireylerden yetişkin bireylere 
kadar geniş bir yaş grubuna uygulanabilmektedir. Toplam 
10 maddeden oluşan ölçeğin alt faktörü bulunmamaktadır. 
Ölçek, likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınan yüksek puanlar 
olumlu (yüksek düzeyde) öz yeterlik algılarına; düşük puanlar 
ise olumsuz (düşük düzeyde) öz yeterlik algılarına işaret et-
mektedir. Ölçek, “güçlükleri soğukkanlılıkla karşılarım, çün-
kü yeteneklerime her zaman güvenebilirim” gibi maddelerden 
oluşmaktadır. Orijinal çalışmada, ölçeğin Cronbach-alfa iç 
tutarlılık katsayısı .82; Yeşilay (1996) tarafından yapılan ça-
lışmada ölçeğin Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısı .83; bu 
çalışmada ise ölçeğin Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısı .84 
olarak bulunmuştur.

Genel Yaşam Doyumu Ölçeği (GYDÖ)

Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen Genel 
Yaşam Doyumu Ölçeği (General Life Satisfaction Scale), 
Köker (1991) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ergen bi-
reylerden yetişkin bireylere kadar geniş bir yaş grubuna uy-
gulanabilmektedir. Toplam 5 maddeden oluşan ölçeğin alt 
faktörü bulunmamaktadır. Ölçek, likert tipi bir ölçektir. 
Ölçekten alınan yüksek puanlar bireyin kendi yaşamıyla il-
gili olumlu algılara sahip olduğuna işaret etmektedir. Ölçek, 

“yaşam koşullarım çok iyi” gibi maddelerden oluşmaktadır. 
Orijinal çalışmada, ölçeğin Cronbach-alfa iç tutarlılık kat-
sayısı .87; Köker (1991) tarafından yapılan çalışmada ölçe-
ğin Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısı .85; bu çalışmada 
ise ölçeğin Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısı .75 olarak 
bulunmuştur.

İşlem

Araştırmanın çalışma grubu, kolaylıkla bulunabileni örnek-
leme (Convenience Sampling) yöntemi ile oluşturulmuştur. 
Kolaylıkla bulunabileni örnekleme yöntemi, yakın çevre-
de bulunan ve ulaşılması kolay elde mevcut ve araştırmaya 
gönüllü olarak katılmak isteyen bireyler üzerinde yapılan 
örneklemedir (Erkuş 2011). Araştırma verileri, 2013-2014 
eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Mayıs ayı içerisinde araştır-
macı tarafından toplanmıştır. Uygulama öncesinde öğrenciler 
aydınlatılmış onam formu ile “araştırmanın amacı ve önemi”, 
“kişisel bilgilerin gizliliği”, “ölçekleri doldururken dikkat 
edilecek hususlar” ve “istenildiği takdirde ölçme sonucunun 
bireysel olarak paylaşılabileceği” hakkında bilgilendirilmiştir. 
Veriler, 497 öğrenciden toplanmış fakat 8 öğrenci veri topla-
ma aracında eksik ve hatalı cevaplama yaptıkları gerekçesiyle 
çalışma grubuna dâhil edilmemiştir. 

Verilerin Analizi

Çalışma grubundan elde edilen veriler SPSS 22.00 programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler, ilk öncelikle doğrusal-
lık, çok değişkenli normallik, kayıp değerler ve uç değerle-
rin varlığı açısından test edilmiştir. Utangaçlık düzeyleri, 
genel öz yeterlik algıları ve yaşam doyumları arasındaki iliş-
kileri incelemek için Baron ve Kenny’nin (1986) hiyerarşik 
regresyon modeli kullanılmıştır. Bu modele göre dört koşul 
gerekmektedir. İlk olarak, yordayıcı (bağımsız) değişken ile 
aracı (mediator) değişken arasında anlamlı bir ilişki olmalı-
dır. İkinci olarak, yordayıcı değişken ile yordanan (bağımlı) 
değişken arasında anlamlı bir ilişki olmalıdır. Üçüncü olarak, 
aracı değişken ile yordanan değişken arasında anlamlı bir iliş-
ki olmalıdır. Son olarak, aracı değişken ile yordayıcı değişken 
eş zamanlı olarak çoklu regresyon analizine girdiğinde daha 
önce yordayıcı ve yordanan değişken arasında olan anlamlı 
ilişki “anlamlı olmaktan çıkmalı” ya da “azalmalıdır”. İlk üç 
koşulun karşılanıp karşılanmadığını incelemek için değişken-
ler arası korelâsyon analizi yapılmıştır. Son koşulun karşılanıp 
karşılanmadığını incelemek içinse basit doğrusal regresyon 
(simple linear regression) analizi ve çoklu doğrusal regresyon 
(multiple linear regression) analizi yapılmıştır. Ayrıca, çoklu 
doğrusal regresyon analizinde bağımsız değişkenlerin beta de-
ğerlerindeki azalma miktarının anlamlılık düzeyi sobel testi 
ile incelenmiştir. 
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BULGULAR

Bu bölümde çalışma grubunun utangaçlık düzeyleri, genel öz 
yeterlik algıları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkileri incele-
mek için yapılan analizlerin sonuçlarına yer verilmiştir. 

Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular

Korelasyon analizi sonucunda ilk olarak, utangaçlık ile öz ye-
terlik algısı arasında orta düzeyde, negatif anlamlı bir ilişki 
olduğu görülmüştür (r=-.467, p<0,01). Bu bulgu ile utan-
gaçlık düzeyi yüksek olan ergenlerin aynı zamanda olumsuz 
öz yeterlik algılarına sahip olduğu söylenebilir. İkinci olarak, 
utangaçlık ile yaşam doyumu arasında orta düzeyde, nega-
tif anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (r=-.556, p<0,01).  
Bu bulgu ile utangaçlık düzeyi yüksek olan ergenlerin aynı 
zamanda düşük yaşam doyumuna sahip olduğu söylenebilir. 
Son olarak, öz yeterlik algısı ile yaşam doyumu arasında ise 
orta düzeyde, pozitif anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür 
(r=.492, p<0,01). Bu bulgu ile öz yeterlik algıları olumlu 
olan ergenlerin aynı zamanda yüksek yaşam doyumuna sa-
hip olduğu söylenebilir. Korelasyon analizi sonucu elde edilen  
bulgular ile Baron ve Kenny’nin (1986) modelinde belirti-
len ilk üç koşulun (değişkenler arası anlamlı ilişki) sağlandığı 
görülmüştür. Korelasyon analizine ilişkin ayrıntılı sonuçlar 
Tablo 1’de sunulmuştur.

Regresyon Analizlerine İlişkin Bulgular 

Utangaçlık, genel öz yeterlik algısı ve yaşam doyumu arasın-
daki ilişkilerin daha net ortaya konması amacıyla, Baron ve 
Kenny’nin (1986) iki aşamalı hiyerarşik regresyon modeline 
ek olarak regresyon analizleri üç adımda gerçekleştirilmiştir. 
İlk adımda, basit regresyon analizi ile utangaçlığın tek başına 
yaşam doyumunu yordaması; ikinci adımda, yine basit reg-
resyon analizi ile genel öz yeterlik algısının tek başına yaşam 
doyumunu yordaması; üçüncü ve son adımda ise çoklu reg-
resyon analizi ile bu iki değişkenin birlikte yaşam doyumunu 
yordaması incelenmiştir.

İlk adımda yapılan basit regresyon analizinde, utangaçlığın ya-
şam doyumunu anlamlı olarak yordadığı (β=-.56; p<0,001) ve 
yaşam doyumuna ilişkin toplam varyansın %31’ini açıkladığı 
görülmüştür (R=.56; R²=.31; F(1, 487)=218.29; p<0,001). 
İkinci adımda yapılan basit regresyon analizinde, genel öz 
yeterlik algısının yaşam doyumunu anlamlı olarak yordadığı 
(β=.49; p<0,001) ve yaşam doyumuna ilişkin toplam varyan-
sın %24’ünü açıkladığı görülmüştür (R=.49; R²=.24; F(1, 
487)=155.62; p<0,001). Üçüncü ve son adımda yapılan çok-
lu regresyon analizinde ise utangaçlık (β=-.42; p<0,001) ile öz 
yeterlik algısının (β=.30; p<0,001) birlikte yaşam doyumunu 
anlamlı olarak yordadığı ve yaşam doyumuna ilişkin toplam 
varyansın %38’ini açıkladığı görülmüştür (R=.62; R²=.38; 
F(2, 486)=148.08; p<0,001). Regresyon analizlerine ilişkin 
ayrıntılı sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.

İlk adımda yapılan basit regresyon analizinde, utangaçlık için 
belirlenen beta değerinin (β=-.56; p<0,001) çoklu regresyon 
analizinde öz yeterlik algılarının kontrol edilmesiyle birlikte 
azaldığı (β=-.42; p<0,001) görülmüştür. Benzer şekilde, ikin-
ci adımda yapılan basit regresyon analizinde de öz yeterlik 
algısı için belirlenen beta değerinin (β=.49; p<0,001) çoklu 
regresyon analizinde utangaçlığın kontrol edilmesiyle birlikte 
azaldığı (β=.30; p<0,001) görülmüştür. Beta değerlerindeki 
Bu azalmaların anlamlı olup olmadığını belirlemek için so-
bel testi yapılmıştır. Sobel testi utangaçlık ve genel öz yeterlik 

TABLO 2. Utangaçlık, Genel Öz Yeterlik Algısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkileri İncelemek İçin Yapılan “Basit” ve “Çoklu” Regresyon Analizi Sonuçları.

Analiz aşaması Değişkenler R R2 R2 Değişikliği B Standart hata β t F p

1. Adım
Sabit ,56 ,31 ,31 36,27 ,60 - 60,32 218,29 ,000

Utangaçlık -,22 ,02 -,56 -14,78 ,000

2. Adım
Sabit ,49 ,24 ,24 7,71 1,61 - 4,80 155,62 ,000

Genel öz yeterlik algısı ,48 ,04 ,49 12,48 ,000

3. Adım

Sabit ,62 ,38 ,38 22,07 2,01 - 10,96 148,08 ,000

Utangaçlık -,17 ,02 -,42 -10,33 ,000

Genel öz yeterlik algısı ,29 ,04 ,30 7,35 ,000

1. Adım: R=,56; R²=,31; F(1, 487)=218,29; p<0,001
2. Adım: R=,49; R²=,24; F(1, 487)=155,62; p<0,001
3. Adım: R=,62; R²=,38; F(2, 486)=148,08; p<0,001

TABLO 1. Ortalama, Standart Sapma ve Değişkenler Arası Korelâsyon 
Analizi Sonuçları.

Değişkenler x– SS 1 2 3

1. Utangaçlık 38,77 10,08 1 -,467* -,556*

2. Genel öz yeterlik algısı 41,93 4,15 1 ,492*

3. Yaşam doyumu 27,66 4,02 1

N=489, *p<0,01
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algıları için ayrı ayrı yapılmıştır. Sobel testi sonucunda utan-
gaçlığın (z=-6.59; p<0,05) ve genel öz yeterli algısının (z=-
7.99; p<0,05) beta değerindeki bu azalmanın anlamlı olduğu 
görülmüştür. 

Elde edilen bulgular ile Baron ve Kenny’nin (1986) mode-
linde belirtilen son koşulun (aracı değişken ile yordayıcı de-
ğişkenin eş zamanlı olarak regresyon analizine girmesiyle, 
yordayıcı ve yordanan değişken arasındaki ilişkinin azalması 
koşulunun) hem utangaçlık hem de öz yeterlik algısı için ayrı 
ayrı sağlandığı görülmüştür. Şekil 1’de belirtildiği gibi yaşam 
doyumu ile olan ilişkide her iki değişkenin de hem yordayıcı 
(bağımsız) hem de etkili bir aracı (mediator) değişken rolü-
ne sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar ile utangaçlığın ve 
öz yeterlik algılarının karşılıklı olarak birbirlerini etkilediği 
söylenebilir. 

TARTIŞMA

Bu araştırmada, üniversitelerin birinci sınıfında öğrenim gö-
ren ergenlerin utangaçlık düzeyleri, öz yeterlik algıları ve ya-
şam doyumları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu çalışmada 
utangaçlık ve öz yeterlik algısı hem yordayıcı (bağımsız) hem 
de aracı (mediator) değişken olarak; yaşam doyumu ise yor-
danan (bağımlı) değişken olarak ele alınmıştır. Araştırmanın 
sonucunda, Baron ve Kenny’nin (1986) hiyereraşik regresyon 
modelinde belirtilen “aracı değişkenin rolünün belirlemesi 
için gerekli olan” tüm koşulların hem utangaçlık hem de öz 
yeterlik algısı için ayrı ayrı sağlandığı görülmüştür. 

Araştırmanın sonucunda ilk olarak, utangaçlık düzeyi yüksek 
olan ergenlerin olumsuz öz yeterlik algılarına sahip olduğu; 
utangaçlık düzeyi yüksek olan ergenlerin düşük yaşam doyu-
muna sahip olduğu; öz yeterlik algıları olumlu olan ergenle-
rin ise yüksek yaşam doyumuna sahip olduğu görülmüştür. 

Araştırmanın sonucunda son olarak, utangaçlık ve öz yeterlik 
algısı ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide hem utangaçlığın 
hem de öz yeterlik algısının aynı zamanda bağımsız (yorda-
yıcı) ve etkili bir aracı (mediator) değişken rolüne sahip ol-
duğu görülmüştür. Bu sonuçlarla utangaçlık ile öz yeterlik 
algısı arasındaki ilişkinin bir neden-sonuç ilişkisi olmadığı 
ve bu iki değişkenin karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri 
söylenebilir. Kendisini beğenmeyen, yetersiz gören ve ken-
disine güvenmeyen (vb. olumsuz duygulara ve algılara sahip 
olan) bireylerin, kişilerarası ilişkilerde ve sosyal ortamlarda 
“çekingen oldukları”, “rahat hareket edemedikleri”, “kendile-
rini rahat ifade edemedikleri” ve “hata yapabileceği, başarısız 
olabileceği, başkalarının kendisine gülebileceği gibi kaygılar 
yaşadıkları” bilinmektedir (Caprara ve ark. 2003, Hermann 
ve Betz 2004, Hill 1989, Kashdan ve Roberts 2004, Leary 
ve Atherton 1986, Maddux ve ark. 1988, Rudy ve ark. 2012, 
Thomasson ve Psouni 2010). Benzer şekilde, benlik algıları 
olumsuz olan bireylerin kendi yaşamlarına ilişkin olumsuz 
duygulara ve algılara daha fazla sahip oldukları bilinmektedir 
(Caprara ve Steca 2005, Erol ve ark. 2015, Lightsey Jr ve ark. 
2013, O’Sullivan 2011, Özbay ve ark. 2012, Telef ve Ergün 
2013, Sahranç 2007, Vecchio ve ark. 2007). Alanyazında ya-
pılan sınırlı sayıda çalışmada ise utangaçlık, benlik algıları ve 
yaşam doyumunun birbirleri ile anlamlı ilişkili olduğu bilin-
mektedir (Çelik 2012, Mowrer ve Parker 2004, Neto 1993). 
Bu araştırmadan elde edilen sonuçların da üniversite öğrencisi 
olan ergen bireyler için bu ilişkileri destekler biçiminde ol-
duğu söylenebilir. Kemple (1995) utangaçlık ile benlik algı-
ları arasında bir kısır döngü olduğunu ve bu iki değişkenin 
sürekli birbirlerini etkilediklerini savunmaktadır. Utangaçlık, 
öz yeterlik algısı ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler bu çer-
çevede ele alındığında konunun daha anlaşılabilir olduğu dü-
şünülmektedir. Utangaç olan bir birey, kişilerarası ilişkilerde 
ve sosyal ortamlarda hata yapacağı, başarısız olacağı, kendi-
sini ifade edemeyeceği, başkalarının kendisine gülebileceği, 

ŞEKİL 1. Utangaçlık, Genel Öz Yeterlik Algısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiler.

c(-.56*)  c1(-.42*)
*p<0.001

a(-.48*) b(.30*)

1. Model

Öz Yeterlik

Utangaçlık  Yaşam Doyumu

c(.49*)  c1(.30*)
*p<0.001

Öz Yeterlik Yaşam Doyumu

2. Model

 Utangaçlık

a(-.48*) b(-.42*)
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rahat hareket edemeyeceği vb. akılcı olmayan duygu, düşün-
ce ve inançları nedeniyle kendisine ve yeterliliklerine ilişkin 
olumsuz algılar geliştirebilir. Benzer şekilde, olumsuz benlik 
algılarına sahip olan bir birey, kişilerarası ilişkilerde ve sosyal 
ortamlarda kendisini rahat ifade etme, iletişime geçme, ey-
leme geçme vb. sosyal becerilerde kendisini yetersiz görece-
ği ve kendisine güvenmeyeceği için hata yapacağı ve başarılı 
olamayacağı gibi akılcı olmayan duygu, düşünce ve inançları 
nedeniyle utangaçlık duygusuna kapılabilir ya da utangaçlığı-
nı artırabilir. Yaşanılan olumsuz deneyimlerin artması sonu-
cunda, utangaçlık ve öz yeterlik algısı arasındaki bu ilişkinin 
kısır bir döngüye dönüşmesi ile olumsuz duygu, düşünce ve 
inançların kronik bir hale geldiği söylenebilir. Bu kısır döngü 
sonucunda oluşan birleşik etki (hem utangaç olma hem de 
olumsuz öz yeterlik algılarına sahip olma) nedeniyle de birey-
lerin yaşamlarından yeterli oranda memnun olmamalarının 
kaçınılmaz bir sonuç olduğu düşünülmektedir.

Sonuç olarak bu araştırmada “utangaçlık”, “öz yeterlik algısı” 
ve “yaşam doyumu” arasındaki ilişkilerin ortaya konması ile 
alanyazına katkıda bulunulduğu düşünülmektedir. Bu araş-
tırmadan elde edilen verilerin öğrencilerin kişisel ifadelerine 
dayalı olması bu araştırma için bir sınırlılıktır. Ayrıca, çalış-
ma grubunun utangaçlık düzeyleri, genel öz yeterlik algıları 
ve yaşam doyumları kullanılan ölçeklerin ölçtüğü özelliklerle 
sınırlı olmuştur. Çalışma grubundan elde edilen verilerin ger-
çeğe en yakın olabilmesinde; çalışma grubunun özelliklerine 
en uygun ölçme aracının seçilmesinin ve araştırma verilerini 
toplama sürecinde iyi bir yapılandırma yapılmasının (aydın-
latılmış onam) araştırmanın sınırlılıklarını azaltmada önemli 
faktörler olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada bu husus-
lara dikkat edilmiştir. 

Psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) hizmeti veren birim-
lerde çalışan alan uzmanları açısından değerlendirdiğimizde: 
Yaşamlarına ilişkin olumsuz algılara sahip olan danışanların, 
“utangaç” ve “olumsuz benlik algılarına sahip” bireyler ola-
bilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bireylerin içsel 
dinamiklerine ilişkin farkındalık kazanmalarına yardımcı ol-
mak uzmanların görevidir. Bu kapsamda uzmanlar; “kendini 

beğenmeyen ve yetersiz gören”, “kişilerarası ilişkilerde ve sos-
yal ortamlarda atılgan olmayan” ve “yaşamından memnun 
olmayan” danışanlara, sosyal becerilerini geliştirme ve bu be-
cerileri test etme imkânı sağlayan “psiko-eğitim programları” 
düzenleyebilir. Psiko-eğitim programları, “bireylerin kriz du-
rumlarıyla ve gelişimsel sorunlarla” baş etmesine veya “prob-
lemlerin önlenmesine” yardım etmeye yönelik eğitim grupla-
rıdır. Bu gruplar sosyal becerilerin geliştirilmesine odaklıdır 
ve önleyici ya da çare bulucu olabilir (Brown, 2013). Bu kap-
samda önleyici, koruyucu ve gelişimsel psikolojik danışma 
ve rehberlik hizmetlerinde psiko-eğitimlerin önemli olduğu 
düşünülmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açısından değerlendirdiği-
mizde: Sosyal beceriler ilişkilerimizin daha sağlıklı olmasını 
sağlamaktadır. Bireyler, sosyal becerilerini dolaylı veya dolay-
sız olarak model alma yoluyla öğrenmektedir (Brown 2013). 
Ergenlik döneminde bireylerin kendileri (Adana ve Kutlu 
2009, Özkan 1994) ve yaşamlarıyla (Tuzgöl-Dost 2007, 
2010) ilgili olumlu duygulara ve algılara sahip olmalarında; 
ayrıca, utangaçlık düzeylerinin (Erol ve Avcı-Temizer 2015, 
Gökmenoğlu 2011, Hamarta ve ark. 2010) düşük olmasında 
anne-baba tutumunun etkili olduğu bilinmektedir. Bu kap-
samda konu değerlendirildiğinde, alan uzmanları tarafından 
aile yaşam merkezleri bünyesinde; çocukları ile iletişim so-
runları yaşayan anne-babalara “ergen bireyler ile iletişim” ve 
“olumlu anne-baba tutumu” gibi eğitimler verilebilir. Bu tür 
eğitimlerin geleceğin yetişkinlerinin ruhsal yönden daha sağ-
lıklı bireyler olmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Araştırmacılar açısından değerlendirdiğimizde: Kendisi ve ya-
şamı ile ilgili olumlu duygulara ve algılara sahip bireylerin, 
üniversite eğitiminden ve yaşantısından maksimum düzeyde 
verim sağlayacağı ve akranlarına göre daha başarılı olabileceği 
öngörülebilir bir durumdur. Bu çerçevede genç yetişkinliğin 
öncesinde olan ergenlerin “içsel dinamiklerinin” ve “bu dina-
mikleri harekete geçiren veya engelleyen etkenlerin” ayrıntılı 
olarak araştırılmasının alanyazına ve özelliklede “geleceğin 
dünyasına” katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
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