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Öz
Bu araştırmada ergenlerde; sosyal görünüş kaygısı, mükemmeliyetçilik ve benlik saygısı arasındaki
ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra benlik saygısının, mükemmeliyetçilik ve sosyal
görünüş kaygısına aracı değişken rolü test edilmiştir. Çalışmaya Ankara ve Mersin’de ikamet eden 1418 yaşları arasındaki 274 liseye giden ergen katılmıştır. Katılımcılara “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği
(SGKÖ), Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri (CSEI), Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği
(ÇBMÖ) ve Demografik Bilgi Formu” uygulanmıştır. Veriler korelasyon ve regresyon analizi yapılarak
değerlendirilmiştir. Regresyon analizine göre, ergenlerin benlik saygısının, sosyal görünüş kaygısı ve
mükemmeliyetçilik arasında kısmi değişken rolü üstlendiği ortaya çıkmıştır. Bulgular, ilgili alan
yazında yer alan sonuçları büyük ölçüde desteklemesinin yanı sıra yeni bulgular da ortaya koymuştur.
Buna göre ergenlerde benlik saygısı düştükçe, bireyin sosyal görünüş kaygısının ve
mükemmeliyetçiliğinin arttığı ortaya çıkmıştır. Bu sonucun özellikle ergenlerle çalışan uzmanlar ve
aileler için değerli olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Sosyal görünüş kaygısı, mükemmeliyetçilik, benlik saygısı, ergen.

Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between adolescents’ social appearence
anxiety, perfectionism and self-esteem. In addition to this, mediating variable effect of self-esteem was
tested on perfectionism and social appearance anxiety. The sample consisted of 274 adolescents whose
ages are between 14 and 18. Individuals were asked to complete a number of questionnaires including
“Social Appearence Anxiety Scale, Multidimensional Perfectionism Scale, Coopersmith Self-esteem
Invertory and -Demographic Information Form”. Data was analyzed with correlation and regression
analyses. According to regression analysis, there was a partial mediator role of self-esteem in the
relation between perfectionism and social appearence anxiety. The results not only supported the
results of the related literature to a large extent, but also revealed new findings. According to this, as
self-esteem decreased in adolescents, the social appearance anxiety and perfectionism increased. This
result is valuable for families and experts working with adolescents.
Key words: Social appearence anxiety, perfectionism, self-esteem, adolescent.

Esma Çelik, Psikolog, esmacelik_95@hotmail.com
Halime Şenay Güzel, Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara
senaysenyuva35@gmail.com

1
2

235

Çelik & Şenay Güzel

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2018, Cilt 16, Sayı 2, 235-256

Giriş
İnsan yaşamının en önemli evrelerinden biri olarak görülen ergenlik (Balk, Bieling ve Israeli
1995), çocuksu tutum ve davranışlardan, yetişkin tutum ve davranışlarına geçiş dönemini
içermektedir (Moshman, 2004) ve bu dönemde ergende bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal birçok
alanda çok hızlı değişimler oluşmaktadır (Akşit ve Koç, 2018; Yörükoğlu, 2004). Ergenlik, benlik
saygısı gelişimi için son derece kritik bir dönemdir (Dubois ve Tevendale, 1999; McClure ve diğerleri,
2010) öyle ki birçok alanda meydana gelen bu değişim, benlik saygısının bir yükselip bir düşmesi
şeklinde dalgalanmasıyla yakından ilişkilidir (French, Story ve Perrry, 1995; Strauss, 2000). Özellikle
ergenlik dönemindeki uyumsuz (maladaptif) davranışların yetişkinlikte de devam ettiği ve ruh
sağlığı sorunu olarak kalıcı hale geldiği belirtilmektedir (Bardone ve diğerleri, 1998; Donovan, Jessor,
ve Costa, 1991). Örneğin benlik saygısının, depresyon (Portes ve Zady, 2002; Tuncel, 2018; Tekir,
Yaşar, Çevik, Dikoğlu ve Kaymak, 2018; Üstündağ, Özcan, Yazla, Kıvrak, Aydın ve Yılmaz, 2017),
intihar

(Kuhlberg, Peña ve Zayas, 2010; Wilburn ve Smith, 2005), madde kullanımı ve suç

davranışının (Trzesniewski ve diğerleri, 2006; Hesapçıoğlu, 2017) yanı sıra düşük akademik
performansla (Direktör, 2017; Barnes ve Welte, 1986; Hawkins, Catalano ve Miller, 1992), stresle başa
çıkma tarzıyla (Piko ve Fitzpatrick, 2003; Wilburn ve Smith, 2005), anne baba tutumuyla (Kuru, 2018;
Özdemir, 2017) ve birçok çevresel değişkenle (Çiftçi, 2018) ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ergenlik
döneminde meydana gelen fiziksel ve sosyal değişimler bazı ergenler için daha çok önem taşımakta
ve başkaları tarafından olumsuz değerlendirilme endişesini içeren sosyal görünüş kaygısına neden
olmaktadır (Hart ve diğerleri, 2008). Elbette bireylerin nasıl göründüklerine dair belli bir algısı vardır
ancak beden algıları olumsuz olan bireylerde görünüşlerinin başkaları tarafından değerlendiriliyor
olması aşırı kaygı uyandırmaktadır (Ballı, İlker ve Arslan, 2014). Yetişkinlerle karşılaştırıldığında,
ergenler kendilerini başkalarıyla daha çok karşılaştırırlar ve nasıl göründükleri hakkında başkalarının
özellikle de akranlarının ne düşündüğüne daha çok önem verirler (Sebastian, Burnett ve Blakemore,
2008; Lunde ve Frisén, 2011; Webb ve Zimmer-Gembeck, 2014). Bireyin fiziksel görünümü,
diğerlerinin onu nasıl algılayacağı ve onunla nasıl etkileşime gireceği üzerinde belirleyici
olduğundan, kendini çekici olarak algılamayanların, akranlarından olumsuz değerlendirme alma
olasılığı yüksek olmakta ve buna bağlı olarak bu ergenlerin sosyal etkileşimleri azalabilmektedir
(Berscheid, Dion, Walster ve Walster, 1971; Langlois ve Stephan, 1981). Saç ve göz rengi, kilosu veya
vücut tipi gibi bedenine ilişkin özellikler hakkında başkalarının ne düşündüğü bu dönemde çok daha
belirleyicidir (Amil ve Bozgeyikli, 2015). Görünüşüyle ilgili zorbalığa uğrayan ergenler sıklıkla beden
algısıyla ilgili sorun tanımlamakta ve sosyal görünüş kaygısı yaşamaktadırlar (Mastro, ZimmerGembeck, Webb, Farrel ve Waters, 2016; Voelker, Reel ve Greenleaf, 2015).
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Dolayısıyla bu dönemde, ergenin bedeninde gördüğü bir kusur onun için önemli bir sorun
olabilmektedir (Doğan, 2011). Nitekim sosyal görünüş kaygısı ile beden algısı ve benlik saygısı
arasındaki ilişkiyi gösteren çok sayıda çalışmada bulunmaktadır. Beden algısı olumlu olan bireylerin
benlik saygısının yüksek ve sosyal görünüş kaygısının ise düşük olduğu çok sayıda çalışma
tarafından tespit edilmiştir (Ağırnaslıgil ve Amuk, 2018; Amil ve Bozgeyikli, 2015; Hamarta ve
Kozan, 2017; Kılıç ve Karakuş, 2016; Mastro ve diğerleri, 2016; Voelker ve diğerleri, 2015; You, Shin ve
Kim, 2017). Ergenlik döneminin öne çıkan bir diğer özellik olan mükemmeliyetçilik henüz üzerinde
anlaşılmaya varılmış tek bir tanıma sahip olmasa da, bireyin kendisi için ulaşılamaz standartları
kendi kendine dayatma eğiliminin yanı sıra, hata yapmaktan kaçınmasını içeren çok boyutlu bir
kişilik yapısı olarak ifade edilmektedir (Burns, 1980; Frost, Marten, Lahart ve Rosenblate, 1990).
Slaney, Rice, Mobley, Trippi ve Ashby (2001) mükemmelliyetçiliğin uyumlu (adaptif) ve uyumsuz
(maladaptif) olarak iki farklı şekilde kendini gösterdiğini belirtmektedir. Buna göre, yüksek
standartlar koymak ve yaptığı şeyin mükemmel olması için çok çaba sarf etmek uyumlu
mükemmeliyetçilik olarak adlandırılır ve sağlıklı bir işlevsellik sergilemekle ilgilidir (Dibartolo, Frost,
Chang, Lasota ve Grills, 2004). İkincisi ise mükemmel olmayanı kabul edilemez olarak değerlendirme
eğilimini içerir ve eleştirel mükemmeliyetçilik olarak adlandırılır. Uyumsuz mükemmeliyetçilik
sosyal anksiyete ve depresyonla yakından ilişkilidir (Ashby ve Rice, 2002). Kişinin algıladığı
standartlar ve gerçekteki performansı arasında ciddi bir fark olduğunu düşünmesi, uyumsuz
mükemmelliyetçilik şemalarını harekete geçirir ve bu durum depresyon ve sosyal anksiyetenin
artmasıyla, benlik saygısının azalmasıyla ilişkilidir (Ashby ve Rice, 2002; Dibartolo, Li ve Frost, 2008).
Bireylerin mükemmeli yakayabilme çabası her zaman olumlu ve uyumlu olmadığı için benlik
saygılarını olumsuz anlamda etkiklemekte ve bu durum kaygı oluşturabilmekte özellikle ergenlerde
dönemsel olarak sosyal görünüşleri hakkında mükemmel olması gerektiği görüşü hâkim olduğu için
sosyal görünüş kaygısı oluşturabilmektedir (Arslan, Oral ve Karababa, 2018; Otrar, Dönmez ve Uzel,
2018). Yapılan çalışmalarda uyumsuz mükemmeliyetçilik ile anksiyete ve depresyon arasında pozitif
yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu bunun yanı sıra eğer bireyin kendine yönelik mükemmeliyetçiliği,
sosyal olarak kendinden beklenilen mükemmeliyetçilikten daha yüksek ise işlevsel olmayan
tutumlarının daha çok olduğu ortaya konulmuştur (Flett, Panico ve Hewitt, 2011; Blatt, 1995; Shafran
ve Mansell, 2001; Cain, Bardone-Cone, Abramson, Vohs ve Joiner, 2008; Fitzsimmons-Craft, Harney,
Brownstone, Higgins ve Bardone- Cone, 2012; Sherry ve Hall, 2009; Short, Mushquash ve Sherry,
2013; Vohs ve diğerleri, 2001; Vohs, Bardone, Joiner ve Abramson, 1999). Bunun yanı sıra uyumlu
mükemmeliyetçilik geliştiren bir bireyin benlik saygısının da yüksek olacağı ve başarı odaklı
mükemmeliyetçiliğin yüksek benlik saygısıyla ilişkili olduğu görülmüştür (Otrar, Dönmez ve Uzel,
2018). Slaney ve diğerlerinin (2001) önerdiği uyumlu ve uyumsuz mükemmelliyeçilikten farklı olarak
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mükemmelliyetçiliğin genel bir kavram olarak ele alındığı çok sayıda çalışmada mükemmelliyetçilik
ve benlik saygısı arasındaki ilişkiye odaklanmıştır (Vohs ve diğerleri, 2001; Sassaroli ve Ruggiero,
2005; Özbay ve Taşdemir, 2003). Bu çalışmalara göre mükemmelliyetçiliğin yüksek düzeyde olması
ve benlik saygısının düşük olması bazı psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca alanyazında
özellikle mükemmeliyetçilik ile depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, obsesif-kompulsif
bozukluk, işlevsel olmayan tutumlar gibi çok sayıda değişken arasındaki ilişki incelenmiştir.
Bu çalışmada ergenlerde mükemmeliyetçilik, sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygısı
değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yaşam dönemlerine bakıldığında
ergenlik dönemi insan hayatı için kavşak niteliği taşımaktadır. Ergenlik döneminde birey birçok
açıdan şekillenmektedir. Benlik saygısının yüksek ya da düşük olması ergenin hayatının ileri evresini
de etkileyeceği için önemli bir değişken olarak görülmektedir. Yine bu dönemde ergenin bedenine
olan ilgisinin arttığı gözlemlenmektedir. Ergenin gelişimi açısından uyumsuz mükemmelliyetçilik
şemalarının da önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. Nitekim mükemmelliyetçiliğin çok sayıda
ruhsal sorunla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Alanyazından elde edilen veriler doğrultusunda söz
konusu üç değişkenin birbiri ile ilişkili olduğu düşünülmüş ve daha önce hiçbir çalışmaya konu
olmaması nedeniyle bu çalışmanın alanyazındaki boşluğu gidermesi açısından değerli olacağı
düşünülmüştür. Çalışmanın ikinci amacı ise benlik saygısının, mükemmeliyetçilik ve sosyal görünüş
kaygısı arasında aracı değişken rolünü test etmek amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırmanın modeli
Araştırma tarama modeli türlerinden ilişkisel tarama modeline göre modellenmiştir. Bu
modelde, araştırmanın konusu olan olay, birey veya nesnede herhangi bir değiştirme yapmaksızın,
kendi şartları içinde betimlenmesi amaçlanır ayrıca araştırmacının onları etkileme ve değiştirme
çabası yoktur (Karasar, 2006).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ve Mersin’de lise öğrenimine devam eden 14-18 yaş
arası ergenler oluşturmaktadır. Özellikle bu yaş aralığının seçilmesi liseye geçiş ile ergenlerin beden
algılarına daha fazla odaklanacaklarının varsayımına dayanmaktadır. Nitekim lise yılları, yaş
dilimlerine göre belirlenen gelişim aşamalarına göre ergenlik dönemine karşılık gelmektedir. Ergenlik
dönemindeki kritik hassasiyete sahip özellikler nedeniyle, lise hayatı boyunca karşılaşılan her türlü
durumun önemini anlamak gerekmektedir (Wassef ve Collins, 1995). Bu gerekçe ile toplam 286 liseli
katılımcının doldurduğu veri seti incelenmiş, boş madde bırakılması, katılımcı tarafından araya farklı
seçeneklerin eklenerek onların işaretlenmesi, kişisel bilgi formunun tamamen boş bırakılması gibi
nedenlerden dolayı 12 katılımcı çalışma grubundan çıkarılmıştır. Sonuç olarak 274 kişinin veri seti
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araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma grubunun 130’u kadın (%47.5), 144’ü erkektir (%52.5).
Katılımcıların yaş ortalaması 16.2’dir. (SS=0.82). Katılımcılardan meslek lisesinde okuyan 74 kişi (%27),
imam hatip lisesinde okuyan 8 kişi (%2.9), anadolu lisesinde okuyan 187 kişi (%68.2), fen lisesinde
okuyan 5 kişi (%1.8) bulunmaktadır. Katılımcılardan 13’ü (%4.7) 9.sınıf, 79’u (%28.8) 10.sınıf, 129’u
(%47.1) 11.sınıf, 53’ü 12.sınıf (%19.3)’ dır. Katılımcılardan sosyo ekonomik durumunu düşük olarak
tanımlayan 19 kişi (%6.9), orta olarak tanımlayan 237 kişi (%86.5), yüksek olarak tanımlayan 18 kişi
(%6.6) vardır.
Veri Toplama Araçları
Demografik bilgi formu. Kişisel bilgi formunda çalışmaya katılan ergenler ve ebeveynlerine
ilişkin birtakım sorular yer almaktadır. Bu formda ergenin cinsiyeti, yaşı, okuduğu lise türü (meslek
lisesi, anadolu lisesi, fen lisesi, imam hatip lisesi, sağlık meslek lisesi), kaçıncı sınıf olduğu, kardeş
sayısı, anne ve babasının sosyo-ekonomik durumu sorulmuştur.
Coopersmith benlik saygısı envanteri (CSEI). Coopersmith (1991) tarafından geliştirilmiş
olup Türkçe’ye uyarlaması geçerlik ve güvenirlik çalışması Turan ve Tufan (1987) tarafından
yapılmıştır. Bu ölçeğin çocuklara ve yetişkinlere uygulanan iki ayrı formu bulunmaktadır. Yetişkinler
formu 25 maddelik kısa form ve 58 maddelik uzun formlardan oluşmaktadır. Bu çalışmada, ölçeğin
25 maddelik kısa formu kullanılmıştır. Kişiden özellik kendisine uygun geliyorsa ‘Evet’, uygun
gelmiyorsa ‘Hayır’ cevabı vermesi beklenmektedir. Ölçeğin puanlamasında beklenen cevaplar için 1
puan, beklenmeyen cevaplar için de 0 puan alınmaktadır. Kısa form için bireyin alabileceği
maksimum puan 25’tir. Ölçekteki maddelerden beklenen puanlar; 1. evet, 2. hayır, 3. hayır, 4. evet,
5.evet, 6. hayır, 7.hayır, 8. evet, 9. evet, 10. hayır, 11. hayır, 12. hayır, 13. hayır, 14. evet, 15.hayır, 16.
hayır, 17. hayır, 18. hayır, 19. evet, 20. evet, 21. hayır, 22. hayır, 23. hayır, 24. hayır ve 25. hayır. Örnek
maddeler olarak “Madde1: Başıma gelenlerden genellikle rahatsız olmam.” “Madde 13: Hayatımdaki
her şey karmakarışık.” verilebilir. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında beş hafta arayla yapılan test-tekrar
test güvenirliği .88 bulunmuş, 3 yıl arayla yapılan ise .70 olarak bulunmuştur. Coopersmith Benlik
Saygısı Envanteri ile Rosenberg Benlik Saygısı ölçeği birlikte uygulanarak iki ölçme aracı arasındaki
korelasyona bakıldığında dış kriter geçerliliğinin .62 olduğu bulunmuştur (Turan ve Tufan, 1987). Bu
araştırmada ölçeğin Kuder Richardson güvenirlik katsayısı .36 olarak bulunmuştur.
Çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği (ÇBMÖ). Bu ölçek öğrencilerin mükemmeliyetçilik
düzeyini belirlemek için Frost, Marten, Lahart ve Rosenblate (1990) tarafından geliştirilmiştir. Toplam
35 maddeden oluşmaktadır. 5’li likert tipinde olan ölçekte 1 Kesinlikle katılmıyorum, 2 Katılmıyorum,
3 Kararsızım, 4 Katılıyorum, 5 Kesinlikle katılıyorumu ifade etmektedir. Ölçeğin altı alt boyutu
bulunmaktadır. Bunlar “hatalara aşırı ilgi, kişisel standartlar, ailesel beklentiler, ailesel eleştiri,
davranışlardan şüphe ve düzen” dir. Ölçekte puan arttıkça, mükemmeliyetçiliğin arttığı
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görülmektedir ve tersine çevrilmesi gereken madde bulunmamaktadır. Örnek maddeler olarak
“Madde 5: Ebeveynlerim hatalarımı asla anlamaya çalışmadılar.” ve ”Madde 24. Diğer insanların
kendilerine benden daha düşük standartlar belirlediğini düşünüyorum.” verilebilir. Ölçeğin
güvenirlik çalışması üç ayrı örneklem üzerinde yapılmış ve üç ayrı örneklemde sırasıyla güvenirliği
.94, .95 ve .94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması ile geçerlik ve güvenirlik çalışması
Özbay ve Taşdemir (2003) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin genel güvenirlik katsayısı, Cronbach alfa
.83 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutları için elde edilen güvenirlik hesaplamaları Cronbach alfa;
düzen .87, hatalara aşırı ilgi .77, davranışlardan şüphe .61, aile beklentileri .71, ailesel eleştiri .65,
kişisel standartlar .63 olarak bulunmuştur. Ölçeğin iki yarım güvenirliği .80 olarak bulunmuştur.
Ölçeğin geçerlik analizlereine göre uygunluk katsayısı .84 olarak bulunmuştur (Özbay ve Taşdemir,
2003). Bu araştırmada ölçeğin genel güvenirlik katsayısı .85 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt
boyutlarının güvenirlik katsayıları; düzen için .87, hatalara aşırı ilgi için .77, davranışlardan şüphe
için .67, aile beklentileri için .78, ailesel eleştiri için .58, kişisel standartlar için .62 olarak
hesaplanmıştır.
Sosyal görünüş kaygısı ölçeği (SGKÖ). Hart ve diğerleri (2008) tarafından geliştirilen tek
boyutlu ölçeğin amacı insanların sosyal görünüş kaygılarını ölçmektir. Ölçek toplam 16 maddeden
oluşmakta ve 5’li likert tipindedir. Örnek Maddeler olarak “Madde 8: Görünüşümün yaşamımı
zorlaştıracağından endişe duyarım.” ve “Madde 15: Sevdiğim kişinin görünüşümden dolayı beni terk
edeceğinden endişe duyuyorum.” verilebilir. Ölçek bireylerin sosyal görünüş kaygılarıyla ilgili
zihinsel, duyuşsal ve davranışsal ifadeleri içermektedir. Türkçe uyarlaması ve ergenlere uyarlama
çalışması, Doğan (2009; 2011) tarafından yapılmıştır. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .91 olarak
bulunmuştur. Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği ile Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği (ODKÖ)
birlikte uygulanarak iki ölçme aracı arasındaki korelasyona bakıldığında dış kriter geçerliliğinin .60
olduğu bulunmuştur. Bu sonuç geçerliliğin yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir (Doğan, 2009;
Doğan, 2011). Bu araştırmada ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .93 olarak bulunmuştur.
İşlem
Araştırmada veri toplama işlemi yapılmadan önce Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etik
Kurul’dan ve liselerin bağlı olduğu il Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştır.
Araştırma gerekli izinler alındıktan sonra 2016/2017 Eğitim-Öğretim döneminde Ankara ve
Mersin’deki basit tesadüfi örneklem yöntemiyle seçkisiz olarak seçilen okullarda yapılmıştır.
Uygulama bizzat araştırmacı tarafından yapılmış ve yaklaşık olarak 15 dakika sürmüştür. Ergenler ve
ebeveynlerine araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş ve onamları alınanlar çalışmaya dahil
edilmiştir. Uygulama tamamen gönüllük esasına dayalı olup gerektiği durumlarda açıklama yapılmış
ve katılımcıların soruları cevapsız bırakılmamaya çalışılmıştır. Veri toplamak amacıyla Sosyal
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Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ), Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri (CSEI), Çok Boyutlu
Mükemmeliyetçilik Ölçeği (ÇBMÖ) ve Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır.
Verilerin analizi
Tüm veriler Statistical Package for Social Science (SPSS) Windows version 23.0 yazılımı
kullanılarak analiz edilmiştir. İlk olarak, normal dağılım gösterdiği bulunmuş sonrasında çoklu
doğrusal regresyon ve korelasyon analizi yapılmıştır. Sosyal görünüş kaygısı bağımlı değişken,
mükemmeliyetçilik bağımsız değişken ve benlik saygısı aracı değişken olarak ele alınmıştır. İlk
adımda mükemmeliyetçilik -benlik saygısı, ikinci adımda benlik saygısı-sosyal görünüş kaygısı,
üçüncü adımda mükemmeliyetçilik-sosyal görünüş kaygısı ilişkisi analiz edilmiştir ve aracı değişken
rolünü test etmek için son adımda benlik saygısı aracı değişken olarak ele alınıp benlik saygısının
mükemmeliyetçilik-sosyal görünüş kaygısı ilişkisine etkisi analiz edilmiştir.
Dolaylı etkinin anlamlılığını test etmek için Sobel testi kullanılmıştır. Sobel testi için Hayes’in
SPSS paket programı için geliştirmiş olduğu SOBEL adlı makro (http://afhayes.com/spss-sas-andmplus-macros-and-code.html) kullanılmıştır. Araştırmada, arabuluculuk testi, Baron ve Kenny (1986)
tarafından önerilen çeşitli regresyon analizleri ile gerçekleştirilmiştir. Bu, arabuluculuk etkilerini
incelemek için birçok araştırmacı için genel bir yaklaşım olmasına rağmen, dolaylı etkilerin önemini
test edemeyen ve bazı gerçek aracılık etkileri gözden kaçıran bazı olası sorunlara yol açmaktadır (Tip
II hata; Mckinnon, Fairchild ve Fritz, 2010). Alan yazında, Baron ve Kenny'nin testleri için bazı
eleştiriler vardır (Hayes, 2009; Zhao, Lynch ve Chen, 2010). Modelde sebep sonuç ilişkisinin net
olmaması sıklıkla karşı karşıya kalınan problemlerden biridir (Burmaoğlu, Polat ve Meydan, 2013). Bu
olası sorunlar ve eleştiriler çalışmanın istatistiksel güvenilirliğini azaltmaktadır. Ancak alanyazında
uygulanma sıklığı çok olan bir model olması sebebiyle (Burmaoğlu, Polat ve Meydan, 2013) bu
çalışmada kullanılmıştır.
Aracı değişken, iki değişken arasındaki neden–sonuç ilişkisinin bir parçasıdır (Mckinnon,
Fairchild ve Fritz, 2010). Aracılık ilişkisinde X bağımsız değişken, Y bağımlı değişken ve M aracı
değişken olarak gösterilmektedir. Aracı değişken üzerinde bağımsız değişkenin anlamlı olarak etkili
olduğu a yolu, bağımlı değişken üzerinde aracı değişkenin etkili olduğu b yolu ve bağımlı değişken
üzerinde bağımsız değişkenin anlamlı bir etkisinin olduğu c yoludur (Baron ve Kenny, 1986).

Şekil 1. Regresyon analizi modeli
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Aracılıkta yer alan temel nedensel zincir Şekil 1'de gösterilmiştir. Aracılık etkisinden
bahsetmek için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. İlk olarak bağımsız değişkenin, aracı
değişken üzerinde bir etkisi olması, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde etkili olması ve
aracı değişkenin ikinci adımdaki regresyon analizine dâhil edildiğinde bağımsız değişken ile bağımlı
değişken arasında anlamı olmayan bir ilişki olduğu görülürse tam aracılık etkisinden, bağımsız
değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkide azalma meydana gelirse kısmi aracılık etkisinden
bahsetmek söz konusudur (Mckinnon, Fairchild ve Fritz, 2010).
Bulgular
Cinsiyet, mükemmeliyetçilik, sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygısı ilişkileri korelasyon
analizi ile değerlendirilmiş ve sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Cinsiyet, Mükemmeliyetçilik, Sosyal Görünüş Kaygısı ve Benlik Saygısı İlişkileri
1
1. Cinsiyet
2. Benlik saygısı
3. Sosyal Görünüş Kaygısı

2
.119

3

4

5

-.005

.076

.151*

-.391**

-.240** -.388**
.324** .326**

4. Mükemmeliyetçilik

.497**

5. Ailesel Eleştiri

6
.046

7

8

.112

9

-.171** .045

-.179** -.298** .179** . 079
.132*

.400** -.082

.697**

.790**

.007

.369** .644**

.289** .426** -.252** .025

6. Ailesel Beklentiler

.331** .188**

7. Hatalara aşırı ilgi

.032

8. Düzen

10
.138*
-.312**
.406**
.664**
.557**

.486** .316**
.372**

.582**

.319** -.062

9. Kişisel Standartlar

.151*

10. Davranışlardan Şüphe

Tablo 1‘de görüldüğü gibi analiz sonuçlarına göre; benlik saygısıyla sosyal görünüş kaygısı
arasında orta düzeyde ve negatif yönde (r=-.39,p<.01), sosyal görünüş kaygısı ve mükemmeliyetçilik
arasında orta düzeyde ve pozitif yönde (r=.32, p<.01) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yani, herhangi
bir değişkenin toplam puanı yükselirken diğer değişkenlerin toplam puanları da yükselmekte ya da
herhangi bir değişkenin toplam puanı düşerken diğer değişkenlerin puanı yükselmektedir.
Benlik saygısının aracı değişken olup olmadığını test etmek amacıyla benlik saygısı, sosyal
görünüş kaygısı ve mükemmeliyetçilik için regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın modeli Şekil 2’
de gösterilmiştir.

Şekil 2. Araştırma regresyon analizi modeli
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Modelde a mükemmeliyetçilik-benlik saygısı arasındaki ilişkiyi, b sosyal görünüş kaygısıbenlik saygısı arasındaki ilişkiyi, c mükemmeliyetçilik-sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkiyi, cˈ ise
mükemmeliyetçilik-sosyal görünüş kaygısı arasına kısmi değişken girdiğindeki etkiyi göstermektedir.
Yordayıcı ve yordanan değişken arasında aracı değişkenin rolüyle oluşan dolaylı etkinin
anlamlılık düzeyi Sobel Testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Benlik saygısının aracı değişken olarak
ele alınması koşuluyla, mükemmeliyetçilik-benlik saygısı, benlik saygısı-sosyal görünüş kaygısı,
mükemmeliyetçilik-sosyal görünüş kaygısı ve tüm değişkenler birlikte olacak şekilde regresyon
analizi yapılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Sosyal Görünüş Kaygısı, Benlik Saygısı ve Mükemmeliyetçilik Regresyon Analizi Sonuçları
Model
a
b
1

c
c’

a1
2

c1
c’1

a2
3

c2
c’2

a3
c3
4
c’3

Bağımlı Değişken

Bağımsız Değişken

Benliksaygısı
Model özeti: R2=(.057)
Sosyal Görünüş Kaygısı
Model özeti: R2= (.153)
Sosyal Görünüş Kaygısı
Model özeti: R2= (.105)
Sosyal Görünüş Kaygısı

Mükemmeliyetçilik
F(1,239)=14.5, p<.01
Benlik Saygısı
F(1,239)=43.2, p<.01
Mükemmeliyetçilik
F(1,272)=31.8, p<.01
Benlik Saygısı(aracı
değişken)Mükemmeliyetçilik
F(2,238)=34.1, p<.01
Hatalara aşırı ilgi
F(1,239)=23.2, p<.01
Hatalara aşırı ilgi
F(1,272)=51.7, p<.01
Benlik Saygısı(aracı
değişken)Hatalara aşırı ilgi
F(1,272)=51.7, p<.01
Davranışlardan şüphe
F(1,239)=25.7, p<.01
Davranışlardan şüphe
F(1,272)=53.6, p<.01
Benlik Saygısı(aracı
değişken)Davranışlardan şüphe
F(2,238)=36.9, p<.01
Ailesel eleştiri
F(1,239)=42.3, p<.01
Ailesel eleştiri
F(1,272)=32.3, p<.01
Benlik Saygısı(aracı
değişken)Ailesel eleştiri
F(2,238)=26.7, p<.01

Model özeti: R2= (.223)
Benlik saygısı
Model özeti: R2= (.089)
Sosyal Görünüş Kaygısı
Model özeti: R2= (.160)
Sosyal Görünüş Kaygısı
Model özeti: R2= (.261)
Benlik Saygısı
Model özeti: R2= (.097)
Sosyal Görünüş Kaygısı
Model özeti: R2= (.165)
Sosyal Görünüş Kaygısı
Model özeti: R2= (.237)
Benlik saygısı
Model özeti: R2= (.151)
Sosyal Görünüş Kaygısı
Model özeti: R2= (.106)
Sosyal Görünüş Kaygısı
Model özeti: R2= (.184)

Tablo

2’deki

regresyon

analizi

sonucunda

-.142

-.240

Standart
Hata
.037

-.499

-.391

.076

.245

.324

.32

-.416

.272

.075

-.453

-.298

.094

.77

.400

.108

-.368

.345

.074

-.801

-.312

.158

1.343

.406

.183

-.378

.305

.487

-.124

-.388

.019

1.32

.326

.232

-.405

.109

.081

B

benlik

β

saygısındaki

değişimin

%5’ini

mükemmeliyetçiliğin açıkladığı görülmüş ve aralarında -0.24 oranında negetif yönde anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (F(1,239)=14.5, p<.01). Sosyal görünüş kaygısındaki değişimin %15’ini benlik saygısının
açıkladığı görülmüştür (F(1,239)=43.2, p<.01). Sosyal görünüş kaygısındaki değişimin %10’unu
mükemmeliyetçiliğin açıkladığı görülmüştür (F(1,272)=31.8,p<.01). Son olarak da mükemmeliyetçilik
ve benlik saygısının sosyal görünüş kaygısı üzerindeki etkisine bakılmış ve sosyal görünüş kaygısı
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üzerinde %22’lik bir değişim olduğu görülmüştür (F(2,238)=34.1, p<.01). Bu ilişkinin aracı değişken
olan benlik saygısı tarafından ne kadar etkilendiğini bulmak için β değerleri ve R² değerleri
karşılaştırılmıştır. Mükemmeliyetçilik ve sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkide β değeri .32 iken
aracı değişken olan benlik saygısı ile birlikte ele alındığında β değeri .27 olmaktadır. Bu durumda
aracı değişken kısmi aracı değişken olup .05’lik düşüşün aracı değişkenden kaynaklandığı ve R² deki
%12’lik değişimin benlik saygısı tarafından sağlandığı söylenebilir. Regresyon analizi sonucu şekil 3
‘te gösterilmiştir.

Şekil 3. Regresyon analizi sonucu
Mükemmeliyetçiliğin alt boyutu olan “hatalara aşırı ilgi”nin benlik saygısı üzerindeki etkisi
incelenmiş, hatalara aşırı ilginin benlik saygısındaki değişimi %8 oranında açıkladığı görülmüş ve
aralarında -0.29 oranında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (F(1,239)=23.2, p<.01). Hatalara
aşırı ilgi ve sosyal görünüş kaygısı ilişkisine bakılmış ve regresyon analizi sonucunda, hatalara aşırı
ilginin

sosyal

görünüş

kaygısındaki

değişimi

%16

oranında

açıkladığı

görülmüştür

(F(1,272)=51.7,p<.01). Benlik saygısı ve hatalara aşırı ilginin sosyal görünüş kaygısı üzerindeki etkisine
bakılmış ve sosyal görünüş kaygısı üzerinde %26’lık bir değişim olduğu görülmüştür (F(2,238)=42.1,
p<.01). Bu ilişkinin aracı değişken olan benlik saygısı tarafından ne kadar etkilendiğini bulmak için β
değerleri ve R² değerleri karşılaştırılmıştır. Hatalara aşırı ilginin, sosyal görünüş kaygısını doğrudan
yordadığı durumda β .40, benlik saygısı ve hatalara aşırı ilginin sosyal görünüş kaygısını yordadığı
durumda β .34 olarak bulunmuştur. Aradaki .06’ lık düşüşün, kısmi aracı değişkenden kaynaklandığı
ve R² deki %10’luk değişimin ise benlik saygısı tarafından sağlandığı söylenebilir. Regresyon analizi
sonucu şekil 4’ te gösterilmiştir.

Şekil 4. Regresyon analizi sonucu
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Mükemmeliyetçiliğin alt boyutu olan “davranışlardan şüphe”nin benlik saygısı üzerindeki
etkisi incelenmiş, davranışlardan şüphenin benlik saygısındaki değişimi %9 oranında açıkladığı
görülmüş ve aralarında -0.31 oranında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (F(1,239)=25.7,
p<.01). Davranışlardan şüphe ve sosyal görünüş kaygısı ilişkisine bakılmış ve regresyon analizi
sonucunda, davranışlardan şüphenin sosyal görünüş kaygısındaki değişimin %16’sını açıkladığı
görülmüş ve aralarında 0.40 oranında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (F(1,272)=53.6,
p<.01). Benlik saygısı ve davranışlardan şüphenin, sosyal görünüş kaygısı etkisine bakılmış ve sosyal
görünüş kaygısı üzerinde %26 oranında bir değişim oluşturdukları görülmüş ve 0.30 oranında pozitif
yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (F(2,238)=36.9, p<.01). Bu ilişkinin aracı değişken olan benlik
saygısı tarafından ne kadar etkilendiğini bulmak için β değerleri ve R² değerleri karşılaştırılmıştır.
Davranışlardan şüphenin, sosyal görünüş kaygısını doğrudan yordadığı durumda β .40, benlik
saygısı ve hatalara aşırı ilginin sosyal görünüş kaygısını yordadığı durumda ise β .30 olarak
bulunmuştur. Aradaki .10’ luk düşüşün, kısmi aracı değişkenden kaynaklandığı ve R²’deki %7’lik
değişimin benlik saygısı tarafından sağlandığı söylenebilir. Regresyon analizi sonucu şekil 5’te
gösterilmiştir.

Şekil 5. Regresyon analizi sonucu
Mükemmeliyetçiliğin alt boyutu olan “ailesel eleştiri”nin benlik saygısı üzerindeki etkisi
incelenmiş, ailesel eleştirinin benlik saygısındaki değişimi %15 oranında açıkladığı görülmüş ve
aralarında -0.38 oranında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (F(1,239)=42.3, p<.01). Ailesel
eleştiri ve sosyal görünüş kaygısı ilişkisine bakılmış ve regresyon analizi sonucunda ailesel eleştirinin
sosyal görünüş kaygısındaki değişimin %10’unu açıkladığı görülmüş ve aralarında 0.32 oranında
pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur (F(1,272)=32.3,p<.01). Benlik saygısı ve ailesel eleştirinin sosyal
görünüş kaygısı etkisine bakılmış ve iki değişkenin sosyal görünüş kaygısındaki toplam varyansın
%18’ini açıkladığı görülmüş ve aralarında 0.19 oranında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur
(F(2,238)=26.7, p<.01). Bu ilişkinin aracı değişken olan benlik saygısı tarafından ne kadar etkilendiğini
bulmak için β değerleri ve R² değerleri karşılaştırılmıştır. Ailesel eleştirinin sosyal görünüş kaygısını
doğrudan yordadığı durumda β .32, benlik saygısı ve ailesel eleştirinin sosyal görünüş kaygısını
yordadığı durumda ise β .19 olarak bulunmuştur. Aradaki .13’ lük düşüşün kısmi aracı değişkenden
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kaynaklandığı ve R²’deki %8’lik değişimin benlik saygısı tarafından sağlandığı söylenebilir.
Regresyon analizi sonucu şekil 6’da gösterilmiştir.

Şekil 6. Regresyon analizi sonucu
Tartışma
Bu çalışmada ergenlerde, sosyal görünüş kaygısı, mükemmeliyetçilik ve benlik saygısı
arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Benlik saygısı aracı değişken olarak ele alındığında, bu değişkenin,
mükemmeliyetçilik ve sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkide ne kadar etkili olduğuna bakılmıştır.
Buna göre, mükemmeliyetçilik ve sosyal görünüş kaygısı ilişkisine benlik saygısı değişkeni
eklendiğinde, mükemmeliyetçiliğin, sosyal görünüş kaygısını yordama gücü azalmıştır. Bu nedenle
benlik saygısının kısmi aracı değişken etkisi oluşturduğu görülmüştür. Benlik saygısının kısmi aracı
değişken rolü oluşturması değişkenin mükemmeliyetçilik ve sosyal görünüş kaygısı ilişkisine etki
ettiğini göstermektedir. Her ne kadar benlik saygısı ve sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişki
çalışılmış ve negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuş olsa da (Hamarta ve Kozan, 2017; Ağırnaslıgil
ve Amuk, 2018) aynı şekilde mükemmeliyetçilik ve benlik saygısı arasındaki ilişki çalışılmış anlamlı
bir ilişki bulunmuş (Otrar, Dönmez ve Uzel, 2018). Ayrıca mükemmeliyetçilik ve sosyal görünüş
kaygsısı arasındaki ilişkinin çalışılmış ve anlamlı ilişki bulunmuştur (Arslan, Oral ve Karababa, 2018)
ancak bu üç değişkenin bir arada ele alındığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. O yüzden
bulgular ikili değişkenli çalışmalar üzerinden tartışılmıştır.
Bu çalışmada, sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygısı arasında negatif yönde anlamlı bir
ilişki bulunmuştur. Bir başka deyişle, ergenlerin benlik saygıları düştükçe, sosyal görünüş kaygıları
yükselmektedir. Çalışmamızdan elde edilen bu sonuç, benlik saygısı ve sosyal görünüş kaygısı
arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulan diğer çalışma sonuçlarıyla tutarlıdır (Ağırnaslıgil ve
Amuk, 2018; Mastro, Zimmer-Gembeck, Webb, Farrel ve Waters, 2016; Voelker, Reel ve Greenleaf,
2015; Amil ve Bozgeyikli, 2015; Şahin, Barut, Ersanli ve Kumcagiz, 2014; Doğan, 2009; Kılıç ve
Karakuş, 2016). Özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde beden imgesi, beden imajı ve benlik
saygısı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir (Von Soest,
Kvalem, Roald ve Skolleborg, 2009; Lowery ve diğerleri, 2005; Clay, Vignoles ve Dittmar, 2005). Birey,
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kendi beden organlarından memnunsa ve beden organlarını beğeniyorsa buna bağlı olarak benlik
saygısının artacağı ve kendisine daha fazla güven duyacağı olası görülmektedir. Bireyin benlik saygısı
yüksekse, beden değerlendirmesini yaparken olumlu özelliklerini göz önüne almakta ve buna ilişkin
olarak bedeninden memnuniyet oranında da artış olabilmektedir (Özcan ve diğerleri, 2013; Şahin,
Barut, Ersanli ve Kumcagiz, 2014; Kılıç ve Karakuş, 2016).
Bu çalışmada benlik saygısı ile mükemmeliyetçilik arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki
olduğu bulunmuştur. Buna göre ergenlerdeki mükemmeliyetçilik düzeyi arttıkça, benlik saygısı
azalmaktadır. Mükemmeliyetçiliğin alt boyutu olan ailesel eleştirinin, sosyal görünüş kaygısını
artırarak, benlik saygısını azalttığı bulunmuştur. Ailenin birey için önemli olduğu düşünüldüğünde,
kişinin ailesinden gelen eleştiriye karşı aşırı duyarlı olması ve bu eleştiriler arttıkça, benlik saygısının
düştüğü ve sosyal görünüş kaygısının arttığı ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle, ergenin
mükemmeliyetçilik davranışının kaynağı,

ebeveyn-çocuk etkileşiminin içinde değerlendirilebilir.

Baumrind’ın (1991) önerdiği üç farklı ebeveyn tutumunun mükemmelliyetçilik üzerinde etkili olduğu
söylenebilir. Ebeveynin eleştirel ve mükememmeliyetçi olması, tutarsız davranması ve duygusal
olarak uzak durması güvensiz bağlanmaya neden olarak ergenin uyum problemleri yaşamasına ve
benlik saygısının düşmesine neden olabilmektedir (Sorotzkin, 1998). Benzer bir şekilde Frost, Marten,
Lahart and Rosenblate (1990), mükemmelliyetçiliğin alt boyutu olarak ebeveynin eleştirel olması ve
ebeveynlerin beklentisinin birey üzerinde olumsuz sonuçlara neden olduğunu ortaya koymuştur.
Bu çalışmada, mükemmeliyetçiliğin diğer alt boyutları olan davranışlardan şüphe duyma ve
hatalara aşırı ilgili olmanın, sosyal görünüş kaygısını artırarak benlik saygısını azalttığı bulunmuştur.
Buna göre kişinin davranışlarından emin olamaması ve hatalarına odaklanması, kendine olan
saygısını azaltmakta ve sosyal görünüş kaygısını artırmaktadır. Herkesin ona baktığını ve onu
izlediğini düşündüğü bu dönem ergen benmerkezciliği olarak adlandırılmaktadır (Alisinanoğlu, 2002)
ve çalışmamızdan elde edilen bu sonuç, ergenlerin kendine odaklı olması ve ergenlik
benmerkezciliğinin bir sonucu olarak yorumlanabilir. Bunun yanı sıra, ergenin başkalarının
görüşlerine daha çok odaklanması ve kendini diğerleriyle karşılaştırması (Sebastian ve diğerleri, 2008;
Lunde ve Frisén, 2011; Webb ve Zimmer-Gembeck, 2014) kendi davranışlarından şüphe etmesine
neden olarak, sosyal görünüş kaygısını artırabilir. Nitekim benlik saygısı ve hatalara aşırı ilgi,
davranışlardan şüphe arasında anlamlı ilişkiler bulan başka çalışma sonuçları da bulunmaktadır
(Özbay ve Mısırlı-Taşdemir, 2003; Erözkan, 2009).
Bu çalışmada elde edilen bir diğer bulgu da, sosyal görünüş kaygısı yüksek olanların,
mükemmeliyetçiliğinin de yüksek olacağı yönünde sonuçların alınmış olmasıdır. Buna göre, ergenin
nasıl göründüğüne ilişkin kaygısı arttıkça, mükemmeliyetçilik düzeyi de artmaktadır. Ergenin ideal
ve gerçek performansı arasında ciddi fark varsa ve uyumsuz mükemmeliyetçilik sergiliyorsa, benlik
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gelişimi bu durumdan negatif yönde etkilenebilmektedir (Ashby ve Rice, 2002; Dibartolo, Li ve Frost,
2008). Bunun yanı sıra, sosyal medya aracılığıyla ideal kız ve erkek tiplerinin belirlenmiş olması,
ergenlerin yetişkinlere göre medyadan daha fazla etkilenmesi (Polce-Lynch, Myers, Kilmartin, Falck
ve Kliewer, 1998; Ferguson, Muñoz, Garza ve Galindo, 2014) ve görünüşe çok fazla vurguda
bulunulması gibi nedenler, sosyal görünüş kaygısı ve mükemmeliyetçilik arasındaki ilişki için
belirleyici olabilmektedir. Mükemmeliyetçiliğin uyumsuz (maladaptif) olarak adlandırılan eleştirel
kısmı mükemmel olmayanı kabul edilemez olarak değerlendirmeyle ilişkilidir ve anksiyete ve
depresyon gibi bazı ruhsal sorunlarla yakından ilişkilidir (Ashby ve Rice, 2002). Alan yazında, sosyal
görünüş kaygısı ve mükemmeliyetçilik değişkenlerinin bir arada ele alındığı sadece iki çalışmaya
rastlanılmıştır. Kang, Johnson ve Kim’in çalışmasında (2013) mükemmeliyetçilik düzeyinin artması,
sosyal görünüş kaygısını da artırdığı yönünde elde edilen bulgu bu çalışma ile tutarlıdır. Diğer
çalışmada ise, olumsuz değerlendirilme korkusu, uyumsuz mükemmeliyetçilik ve yüksek
standartların sosyal görünüş kaygısıyla ve yeme bozukluğuyla ilişkili olduğu gösterilmiştir (Levinson
ve diğerleri, 2013).
Sonuç
Sonuç olarak, ergenlerde mükemmeliyetçilik, sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygısı
değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Mükemmeliyetçilik ve sosyal görünüş kaygısı
arasındaki ilişkide benlik saygısının kısmi aracı rolü olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle bu kısmi
aracı değişkenlik mükemmelliyetçiliğin benlik saygısını azalttığı düşük benlik saygısının da sosyal
görünüş kaygısını artırdığı yorumlanabilir. Sosyal görünüş kaygısının artması, bireyin kendisine çok
daha fazla odaklanmasına neden olabilmekte bundan dolayı da mükemmeliyetçilik düzeyini
yükseltmekte ve benlik saygısının düşmesine sebep olabilmektedir.
Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda, sonuçların genellenebilirliğini artırmak için daha
büyük örneklemler kullanılabilir. Bunun yanı sıra özellikle sosyal görünüş kaygısı üzerinde etkisi
olabileceği düşünülen sosyal medya ve akran etkisinin de ele alındığı daha ileri çalışmalara ihtiyaç
bulunmaktadır.
Bu çalışmanın sonuçları özellikle beden imgesine ilginin arttığı bu gelişim dönemindeki
bireylerle çalışan uzmanlar için önemli bazı bulgular ortaya koymuştur.

Bu yaş grubundaki

ergenlere, içinde bulundukları döneme özgü bu değişimlerin normal olduğu, bedenlerindeki değişime
uyum sağlamalarının önemi, olumlu şekilde kabulün benlik saygısını da artıracağı konusunda
psikolojik danışmanlık yapmak yararlı olabilir. Bunun yanı sıra sosyal görünüş kaygısı yaşayan
ergenlerle çalışırken mükemmelliyetçiliğin yanı sıra benlik saygısı değişkeninin de göz ardı
edilmemesi gerekmektedir. Özellikle okul rehberlik servislerinin bu konuda yapacağı bilgilendirici
eğitimler hem koruyucu ruh sağlığı adına hem riskli grupları için oldukça fayda sağlayabilir. Ayrıca
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ailelere yönelik olarak ergenlik döneminin benlik saygısının gelişimindeki önemli rolü, dış
görünüşünde meydana gelen değişimlerin kabullenilmediği takdirde kaygıyı nasıl artırdığı,
mükemmelliyetçi tutumların etkileri konusunda bilgi vermenin de etkili olacağı düşünülmektedir.
Sınırlılıklarına rağmen, bu çalışmanın benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı ve mükemmeliyetçiliği
bir arada ele alarak ortaya koyduğu bu bulguların ileride yapılacak başka çalışmalara katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
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Extended Summary
Adolescence is seen as one of the most important stages of human life (Balk, Bieling and
Israeli 1995) and also is an extremely critical period for self-esteem development (DuBois and
Tevendale, 1999; McGuire, Neiderhiser, Reiss, Hetherington and Plomin, 1994; McClure et al., 2010).
Physical and social changes that happen during adolescence are important for adolescents and that
changes are causing social appearance anxiety including the concern that negative evaluation by
others (Hart et al., 2008). Self-esteem has often been considered an important indicator of general
psychological well-being, especially among adolescents (Birkeland, Melkevik, Holsen, and Wold,
2012; Orth, Robins, and Widaman, 2012). Research has shown that self-esteem has been correlated
with low academic performance (Barnes et al., 2006) as well as depression (Portes and Zady, 2002),
suicide (Kuhlberg, Peña and Zayas, 2010; Wilburn and Smith, 2005), substance use and criminal
behavior (Trzesniewski et al., 2006) , 1986; Hawkins, 1992) and coping with stress (Piko and
Fitzpatrick, 2003; Wilburn and Smith, 2005). Social appearance anxiety is conceptualized as a negative
social evaluative fear that is distinct from a more general fear of negative evaluation (Hart et al., 2008)
because it focuses specifically on the fear of being judged based on appearance (Levinson et al., 2013).
It is thought that anxiety of social appearance is observed mostly during puberty when others’
evaluations of one’s physical appearance cause the most intense anxiety (Amil and Bozgeyikli, 2015).
Perfectionism, which is another prominent feature of adolescence, although a single definition has not
been agreed on, perfectionism can be conceptualized as a multi-dimensional personality construct in
which individuals strive to attain the highest possible standard or expectation while simultaneously
avoiding any mistake or flaw (Burns, 1980; Frost, Marten, Lahart, and Rosenblate, 1990).
In this study, it was aimed to examine the relationship between social appearance anxiety,
perfectionism and self-esteem in adolescents. In terms of the data obtained from the literature,

it is thought that the three variables are related to each other and no other studies are seen to be
about this. This is considered to be valuable in the study of literature for eliminating this gap. The
second aim of the study was to test the mediator role of self-esteem, perfectionism and social

appearance anxiety.
The sample consist of a total of 286 participants, 130 female (%47.5), 144 (%52.5) male, aged
between 14-18 years who continue their high school education in Ankara and Mersin. The average age
of participants is 16.2. (SD = 0.82). Before the data collection process was carried out, necessary permits
were obtained from the National Education Directorate and Yıldırım Beyazıt University Ethics
Committee. Social Appearence Anxiety Scale, Multidimensional Perfectionism Scale, Coopersmith
Self-esteem Invertory and Demographic Information Form were used to collect data in the study. The
Social Appearance Anxiety Scale (SAAS) was created to assess fear of overall appearance evaluation,
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developed by Hart et al. (2008) and adopted by Doğan (2009; 2011). Multidimensional Perfectionism
Scale is a widely used instrument to assess self-oriented, other-oriented, and socially prescribed
perfectionism. It was developed by Frost (1990) and translated and adopted by Özbay and Taşdemir
(2003). Coopersmith Self-esteem Invertory was developed by Coopersmith (1991) and adopted by
Turan and Tufan (1987). Finally, personal information form was prepared by the researcher.
All data were analyzed by using Statistical Package for Social Science (SPSS) Windows version
23.0 software using regression and correlation analyses.
In the regression analysis, the social appearance anxiety was considered as dependent
variable, the perfectionism was considered as independent variable, and the self-esteem were
considered as a meditor variable. In the first step, perfectionism and self-esteem, in the second step,
self-esteem and social appearance anxiety, in the third step, the relationship between perfectionism
and social appearance anxiety was analyzed. The mediator role of the self-esteem on perfectionism
and social appearance anxiety was examined in the last step. The Sobel test was used to test the
significance of the indirect effect. When self-esteem is added to the relationship between social
appearance anxiety and perfectionism, the predictive power of perfectionism has reduced to predict
social appearance anxiety. For this reason, it appears that self-esteem has a partial mediator role.
In this study, there was a significant negative correlation between social appearance anxiety
and self esteem. In other words, the lower self-esteem of adolescents increase social appearance
anxiety. Significant negative correlation between self-esteem and perfectionism was found.
Accordingly, if the level of perfectionism in adolescents increases, self-esteem decreases. Parental
Criticism (PC), a sub-dimension of perfectionism, has been found to decrease self-esteem by
increasing social appearance anxiety. When the family is thought to be important to the individual, it
is revealed that the sensitivity of the person's family to the criticism is excessive and as these criticisms
increase, self-esteem decreases and social appearance anxiety increases. In other words, the source of
adolescent perfectionism behavior can be assessed in parent-child interaction. The other subdimensions of perfectionism are Doubts about actions (D) and Concern over Mistakes (CM), are
found to decrease self-esteem by increasing social appearance anxiety. Accordingly, failure to be sure
of the person's behavior and focus on errors, decreases self-esteem and increase the social appearance
concerns. Another finding is that those with high social appearance anxiety have a high level of
perfectionism. Accordingly, the more anxiety about how the adolescent looks, the higher the level of
perfectionism.
As a result, significant correlations were found between the variables of social appearance
anxiety, perfectionism and self-esteem in adolescents. In the relationship between perfectionism and
social anxiety, self esteem has a partial mediator role. As the self-esteem decreases, the adolescen's
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social appearance anxiety and perfectionism have been increased. Increasing social appearance
anxiety can cause the individual to focus more on himself / herself thus raising the level of
perfectionism and causing self-esteem to fall.
In future studies, larger samples can be used to increase the generalizability of the results.
There is also a need for further work on social media and peer influence, which is thought to have an
impact on social appearance anxiety. A number of psychological counseling aids can be provided for
the protection of the mental health of the individuals during this developmental period.
Despite their limitations, this work is thought to contribute to further work in the future, as it
is the first research to address social anxiety, perfectionism and self-respect.
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