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Öz
Boyun eğicilik, kişinin, otoritenin koyduğu kurallara ve verdiği talimatlara uygun davranması,
düşünce ve davranışlarını otoritenin istediği yönde değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır. Başkalarını
kırmamaya, incitmemeye özen gösterme, çevresindekileri memnun etmeye çalışma, iyiliksever
olmaya eğilimlilik, karşı çıkmaktan çekinme, onaylamadığı durumları ifade edememe, öfkesini
göstermede zorluk, aşırı onaylanma ihtiyacı, düşünce ve haklarını savunamama, boyun eğici kişiliğe
sahip bireylerin en belirgin özellikleridir. Bu araştırmanın amacı, boyun eğicilik ile pozitif
psikolojinin temel kavramlarından, yaşam doyumu, mental iyi oluş, iyimserlik ve öznel iyi oluş
arasındaki ilişkileri ve boyun eğiciliğin bu kavramları açıklama gücünü saptamaktır. Araştırmada
ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Örneklem yüzde 68.9’u kadın, 31.1’i erkek olmak üzere 707
üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın sonunda boyun eğiciliğin araştırmanın bağımlı
değişkenlerin tamamıyla negatif ilişkili olduğu saptanmıştır. Boyun eğicilik özelliğinin en fazla,
öznel iyi oluş üzerinde olumsuz etki gösterdiği gözlenmiştir. Araştırma bulguları mevcut alanyazın
bilgileri ışığında tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Boyun Eğicilik, Yaşam Doyumu, Mental İyi Oluş, İyimserlik, Öznel İyi Oluş.
ARE THE OBEDIENT HAPPIER? SUBMISSIVENESS
IN TERMS OF POSITIVE PSYCHOLOGY
Abstract
Submissiveness is defined as the individual acting in accordance with the rules and instructions
of the authority and changing his / her thoughts and behaviors in the direction desired by the
authority. Taking care not to break and hurt others, trying to please the ones around them, a
tendency to kindness, hesitating to oppose, inability to express disagree, difficulty in expressing
his / her anger, excessive need for approval, inability to protect his / her thoughts and rights are
the most prominent characteristics of individual with a subservient personality. The aim of this
study is to determine the relationships between submissiveness and some basic concepts of
positive psychology, as life satisfaction, mental well-being, optimism and subjective wellbeing; and how much does submissiveness explain these concepts. Correlation screening
method was used in the study. The sample consisted of 707 university students, 68.9% of whom
are female and 31.1% male. At the end of the study, it was determined that the submissiveness
was negatively related to all of the dependent variables. It has been revealed that the feature of
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submissiveness has most negative effect on the subjective well-being. The research findings
were discussed in light of the current literature and recommendations were developed.
Keywords: Submissiveness, Life Satisfaction, Mental Well-Being, Optimism, Subjective WellBeing.

1. GİRİŞ
İnsanlar; boyun eğme, saldırganlık, yönlendirici davranış ve atılganlık olarak
sınıflandırılan dört temel davranıştan birini seçerek tepkide bulunur (Messarra, Karkoulian ve
El-Kassar, 2016). Bu davranışlardan birisi olan boyun eğme; kişinin, otoritenin koyduğu
kurallara ve verdiği talimatlara uygun davranması, düşünce ve davranışlarını otoritenin istediği
yönde değiştirmesi olarak tanımlanır (Grzyb vd., 2018). Başkalarını kırmamaya, incitmemeye
özen gösterme, çevresindekileri memnun etmeye çalışma, iyiliksever olmaya eğilimlilik, karşı
çıkmaktan çekinme, onaylamadığı durumları ifade edememe, öfkesini göstermede zorluk, aşırı
onaylanma ihtiyacı, düşünce ve haklarını savunamama, boyun eğici kişiliğe sahip bireylerin en
belirgin özellikleridir (Gilbert ve Allan, 1994; Bègue vd., 2015; Sopić, (2015).
Bu özelliklerin yanında; kendini daha az değerli ve önemsiz görme (Gilbert vd., 2003),
çekingenlik, kendini suçlama eğilimi (Gilbert, Pehl ve Allan, 1994), sosyal kaygı, olumsuz
değerlendirilme korkusu (O’Connor vd., 2002) boyun eğici insanlarda sıklıkla gözlenen
davranışlardır.
Boyun eğici kişiliklerin Beck’in tanımladığı kişilik özellikleri ile de ilişkisi kurulabilir.
Beck iki kişilik türü tanımlamıştır, bunlar otonomi ve sosyotropidir (Beck, 1996). Otonom
özellikler gösteren insanlar bağımsızlığa ve başarıya önem veren bireylerdir. Sosyotropi
özellikleri gösterenler ise sosyal bağların zayıflaması, ilişkilerin sonlanması ve reddedilme gibi
durumlara aşırı duyarlı olan bireylerdir (Allen, de L. Horne ve Trinder, 1996). Boyun eğici
davranışın baskın gözlendiği bireyler sosyotropi kişilik kapsamına girmektedir. Au ve Lam
(2017), benlik kurgusu ve boyun eğicilik konusunda yaptıkları araştırmada da bu görüşü
destekleyen sonuçlar elde etmişlerdir.
Bowlby, Maslow, Alderfer, Glasser, Horney, Murray, Erich Fromm ve Sullivan bireylerin
temel ihtiyaçları arasında aidiyet ihtiyacının önemli bir yer tuttuğunu ileri sürmüşlerdir (Narvaez,
2018). Bununla birlikte, bu ihtiyacı yüksek düzeyde hissetme ya da karşılanmadığına inanma
boyun eğiciliği artırmaktadır (Yörük ve Dündar, 2011). Boyun eğicilerde sıklıkla gözlenen,
başkalarının tepkilerine karşı sürekli tetikte olma (Wilhelm, Boyce ve Brownhill, 2004) ve
reddedilmeye karşı aşırı duyarlılık (Harb vd., 2002), bu kapsamda değerlendirilebilir.
Sosyal etki kuramına göre itaat ve uyumun benzer yönleri olmakla birlikte birbirinden
farklı kavramlardır (Latané, 1981; Barreto ve Hogg, 2018). Her ikisi de insanların
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başkalarının görüşlerinin etkisi altında tutum veya davranışlarda değişikliğe yol açan, iki tür
sosyal etkidir (Xie vd., 2016). Uyma davranışında bağımsız karar verebilme ve iradenin söz
konusu olması, buna karşılık boyun eğicilik davranışının, otorite talimatlarının bir sonucu
olarak gerçekleşmesi iki kavram arasındaki ayırt edici farktır (Cialdini ve Goldstein, 2004).
Sosyal Statü Kuramı (Social Ranking Theory) da, boyun eğme davranışının altında
korku duygusunun bulunduğunu ileri sürer (Gilbert, 2000). Kurama göre, kendisini
sosyoekonomik açıdan düşük statüde algılayan kişiler, diğer bireylerle yaşadığı çatışmaları
kazanma ya da çözme ihtimallerinin düşük olduğunu düşündükleri anda kaçma ya da boyun
eğme davranışı sergilemektedirler (Lantz, Pieterse ve Taylor, 2018).
Boyun eğici davranışın kaynakları konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı
yazarlar, çocukluk döneminde aile ortamının ve ebeveyn tutumlarının (Bellido-Zanin vd. 2018;
Akcinar ve Baydar, 2014), bazıları, insanın o an içinde bulunduğu sosyal çevrenin ve algılarının
belirleyici olduğunu (Park and Lau, 2016) ileri sürmüştür. Boyun eğici davranışlarda kültürün
rolünün önemli bulan araştırmacılar da vardır (Hoffmann, Heinrichs ve Moscovitch, 2004;
O’Connor vd., 2002; Varnum, Grossmann, Kitayama ve Nisbett, 2010). Bu araştırmacılara
göre, saygı ve itaat kavramlarının karıştırıldığı doğu toplumlarda, batı kültüründeki bireylere
nazaran daha çok boyun eğici davranış, saptanmıştır. Genetik faktörler ile boyun eğicilik
arasında ilişki arayan araştırmacılar ise (Feder vd., 2010), boyun eğicilik özelliğinin yüzde
20’ye yakının genetik yatkınlıkla açıklanabileceğini savunmuşlardır. Ebeveyn tutumlarının
büyük ölçüde içinde yaşanılan kültürden etkilendiği de düşünüldüğünde, boyun eğiciliğin
sebepleri konusunda ağır basan görüş; otoriter, disiplinli, denetimli, baskıcı, aşırı kısıtlayıcı
anne ve baba tutumları olduğu yönündedir (Tekin ve Filiz, 2008).
Literatürde boyun eğicilik ile çok sayıda farklı değişken arasında ilişki arayan
araştırma mevcuttur. Düşük benlik saygısı (Özkan ve Özen, 2008; Sturman, 2011; Torun vd.,
2012), utanç (Cheung, ve Irons, 2004) sosyal kaygı, suçluluk ve olumsuz değerlendirilme
korkusu (Gilbert, 2000), sosyal kaygı (Weeks, Heimberg ve Heuer, 2011), depresyon (Öngen,
2006), cinsel tatminsizlik (Sanchez vd., 2011), stres (Catarino vd., 2014), çocukluk yıllarına
ait istismar (Çelik ve Odacı, 2012), kendini başkaları ile kıyaslamaya dayanan öz eleştiri,
izolasyon ve aşırı özdeşleşme (Gilbert vd., 2003; Akın, 2009), ruminasyon (Öngen, 2010),
sosyal, siyasi ve dini yönelimler (Bègue vd., 2015; Frimer, Gaucher ve Schaefer, 2014;
Ludeke, Johnson ve Bouchard Jr, 2013), bilişsel kapanma (Grzyb vd., 2018), testosteron
hormonu (Inoue vd., 2017) boyun eğicilikle ilişkisi sınanan değişkenlere örnektir. Bununla
birlikte, bu değişkenler incelendiğinde tamamının

psikopatoloji ile ilgili

olduğu

görülmektedir. Catarino vd. (2014) de bu duruma dikkat çekerek, boyun eğicilik ile olumlu
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nitelikler arasında ilişki arayan araştırmaların yapılmasını önermişlerdir. Son yıllarda pozitif
psikoloji alanında yapılan çalışmaların ve bu alanda geliştirilen ölçme araçlarının sayısındaki
artışa rağmen boyun eğicilik ile pozitif psikoloji kavramları arasında ilişki arayan araştırmalar
yapılmamıştır. Bu araştırmanın bu ihtiyacı belli bir ölçüde karşılayacağı umulmaktadır.
Pozitif Psikoloji, altında olumlu duyguların, olumlu karakter özelliklerinin yer aldığı
bir şemsiye terimidir. Her ne kadar insan doğasını olumsuz niteliklerle tanımlayan ve
psikopatolojiye odaklanan kuramlara alternatif olarak ortaya çıktıysa da, amacı, insanın acı
çekmesi, güçsüzlüğü ve patolojisi ile ilgili bilinen şeylerin yerini almak değil, tamamlayıcı
olmaktır (Seligman vd., 2005).
Seligman'ın (1999) pozitif psikoloji'nin kurucu anı olarak kabul edilir. Ona göre
pozitif psikoloji; iyimserlik, iyi oluş, mutluluk, cesaret, iş ahlakı, geleceğe dair fikirlilik,
kişilerarası beceri ve içgörü kapasitesi ve sosyal sorumluluk gibi bireyin güçlü ve olumlu
özelliklerinin anlaşılmasını ve geliştirilmesini vurgulayan yeniden yönlendirilmiş bir bilim
dalıdır (Proyer, 2017). Araştırmada, boyun eğicilik ile ilişkisi aranan pozitif psikoloji
kavramları; yaşam doyumu, mental iyi oluş, iyimserlik ve öznel iyi oluştur. Bu kavramlara
ilişkin literatürden elde edilen açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
Yaşam doyumu; bireyin beklentileriyle sahip olduklarının karşılaştırılması sonucu elde
edilen tatmin düzeyini ifade eder (Haybron, 2007). Bu değerlendirme bireyin hayatının
tümünü kapsar ve kendi belirlediği ölçütlere göre yapılır. Öznel iyi oluşun önemli bir parçası
ve iyilik halinin bir ölçüsü olarak kabul edilen yaşam doyumu, kişinin yaşamına karşı olumlu
bir tutumu içinde olması durumudur (Kuppens, Realo ve Diener, 2008). Yaşam doyumunun;
kişilik (Jankowski, 2012; Díaz-Morales vd., 2013), özsaygı (Cummins, 2003), hayata bakış
açısı, iyimserlik (Chang ve Sanna, 2001; Bailey vd., 2007), yaş (Palgi ve Shmotkin, 2010),
yaşam olayları ve deneyimler (Burger ve Samuel, 2017), mevsim (Maennig, Steenbeck ve
Wilhelm, 2013), aile (Plunkett vd., 2007), kariyer (Kahneman ve Deaton 2010; Diener vd.,
2010) faktörlerinden etkilendiği saptanmıştır.
Mental iyi oluş, yaşamda karşı karşıya kalınan varoluşsal meydan okumaları (anlamlı
amaçları sürdürme, kişisel gelişim ve diğerleri ile nitelikli ilişkiler kurma gibi) yönetme
olarak tanımlanmıştır (Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002). Mental iyi oluşun altı faktörlü modeli
Ryff (1996) tarafından geliştirilmiştir. Yaşam memnuniyeti ve mutluluğa katkıda bulunan altı
faktör; öz-kabul, diğerleri ile pozitif ilişkiler, özerklik, çevresel kontrol, yaşam amacı ve
kişisel gelişimdir (Ryff vd., 1999). Mental iyi oluş, hem zorlayıcı hem de ödüllendirici yaşam
olaylarından etkilenen bir denge durumu sağlayarak elde edilir (Gutman vd., 2017). Aynı
zamanda, bireylerin yeteneklerini toplumsal ve evrensel değerler ile uyum içinde
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kullanmalarını sağlayan dinamik bir iç denge halidir (Galderisi vd., 2015). Mental iyi oluş
bütünüyle ulaşılması zor, geniş bir durumdur. Bu sebeple farklı bileşenlere ayırmak onu
anlaşılır ve erişilebilir kılar. Mental iyi oluşun genel kabul görmüş dört önemli bileşeni vardır.
Bunlar; sağlıklı bir benlik hissi, sağlıklı bir bakış açısı (perspektif), psikolojik sağlamlık,
şimdiki zamanda olmaktır (Goodman, Doorley ve Kashdan, 2018). Bunlara ilave olarak;
olumlu mizah, eğlence için fırsatlar yaratma, sosyal destek bulma ve kullanma, duygusal
farkındalık geliştirme ve hayatında nelerin değiştirilemeyeceğini kabul etme mental iyi oluşun
göstergeleri olarak belirtilmektedir (Alkon, 2018). Mental iyi oluş kavramı yerine, psikolojik
iyi oluş kavramını kullanan kaynaklar da vardır.
İyimserlik, belirli bir çabanın veya genel olarak sonuçların olumlu ve arzu edilebilir
olduğu yönündeki bir inancı veya umudunu yansıtan zihinsel bir tutumdur (Jefferson,
Bortolotti ve Kuzmanovic, 2017). İyimserliğin kalıtsal temelleri olduğu kadar (Bates, 2015)
bireyin biyolojik özelliklerinden de etkilenir (Sharot, 2011). Ayrıca, aile ortamı da dahil
olmak üzere çevresel faktörler (Kurtz-Nelson, E. ve McIntyre, 2017) de iyimserlik üzerinde
etkilidir. Bunlarla birlikte pek çok yazar, iyimserliğin öğrenilebileceğini savunur (Vaughan,
2000). Son araştırmalar iyimserliğin yaşam doyumu, mutluluk, psikolojik ve fiziksel iyi oluş,
fiziksel sağlık ile pozitif depresyon ve anksiyete ile negatif korelasyon gösterdiğini ortaya
koymuştur. (Peterson, Park ve Kim, 2012; Alarcon, Bowling ve Khazon, 2013; Pänkäläinen,
Kerola ve Hintikka, 2015)
Öznel iyi oluş, bir kişinin yaşam kalitesini kendi bakış açısıyla değerlendirmesinden
çıkardığı sonuçtur ve kişinin hayatının iyi gittiğine inandığını veya hissettiğini ifade eder
(Diener, Lucas ve Oishi, 2018). Terimin içinde yer alan, “öznel” kavramı, kişinin yaşam
kalitesinin, kendi perspektifinden değerlendirilmesinin ifadesidir (Hurka, 2014). Sevinç, neşe,
memnuniyet, gurur, sevgi, mutluluk ve coşku öznel iyi oluşu hem destekleyen hem de sonuçları
olan duygu durumları iken; suçluluk, utanç üzüntü, kaygı ve kuruntu, öfke stres, depresyon ve
kıskançlık öznel iyi oluşla bağdaşmayan ve ona zarar veren duygulardır (Wood, Froh ve
Geraghty, 2010). Aile ve iş hayatı, serbest zaman etkinlikleri, sağlık, gelir, benlik saygısı,
arkadaşlık ise öznel iyi oluş üzerinde etkili olan faktörlerdir (Diener, Oishi ve Lucas, 2003).
Boyun eğicilik konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde, araştırmaların daha çok;
sosyal kaygı, depresyon, intihar, düşük benlik saygısı, öfke, suçluluk, kıskançlık, istismar,
ruminasyon gibi psikopatoloji eksenli olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, boyun
eğicilik ile pozitif psikolojinin temel kavramlarından, yaşam doyumu, mental iyi oluş,
iyimserlik ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkileri ve boyun eğiciliğin bu kavramları açıklama
gücünü saptamaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
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i.Boyun eğicilik ile yaşam doyumu arasındaki ilişki nedir ve boyun eğicilik yaşam
doyumunu ne oranda açıklamaktadır?
ii.Boyun eğicilik ile mental iyi oluş arasındaki ilişki nedir ve boyun eğicilik yaşam
doyumunu ne oranda açıklamaktadır?
iii.Boyun eğicilik ile iyimserlik arasındaki ilişki nedir ve boyun eğicilik yaşam
doyumunu ne oranda açıklamaktadır?
iv.Boyun eğicilik ile öznel iyi oluş arasındaki ilişki nedir ve boyun eğicilik yaşam
doyumunu ne oranda açıklamaktadır?
2. YÖNTEM
Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada boyun eğicilik
bağımsız değişken, yaşam doyumu, mental iyi oluş, iyimserlik ve öznel iyi oluş bağımlı
değişken olarak saptanmıştır. Yaşları 20 ile 25 arasında değişen 707 kişiye veri toplama
araçları uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemine, veri toplama araçlarına ve analiz
yöntemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
2.1. Çalışma Evreni ve Örneklem
Araştırmanın evreni yüksek öğretim gençliğidir. Araştırmanın çalışma evrenini Uşak
Üniversitesi öğrencileri oluşturmuştur. Çalışma evreninden küme örnekleme yöntemiyle
belirlenen örneklem grubuna ait bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Çalışma Grubunun Özellikleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

f
487
220
707

%
68.9
31.1
100.0

Yaş
20 ve Az
21 – 24
25 ve Fazla

f
314
337
56

%
44.4
47.7
7.9

Araştırmanın örneklem grubunun yüzde 68.9’u kadın, yüzde 31.1’i erkektir. 20 ve
daha küçük bireylerin örneklem içindeki oranı 44.4, 21-24 yaş grubunda olanların 47.7 ve 25
yaşından büyük olanların 7.9’dur.
2.2. Veri Toplama Araçları
Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği, Gilbert ve arkadaşları tarafından, itaate ilişkin sosyal
davranışları ölçmek amacıyla (1991) geliştirilmiştir. Tek boyuta sahip Boyun Eğici
Davranışlar Ölçeği’nin Cronbach Alfa değeri .89, dört ay ara ile yapılan ikinci uygulama
sonucu test tekrar test güvenirlik katsayısı .84’tür ve ölçeğin Türkiye’ye uyarlanmasında iç
tutarlılık Cronbach Alfa değeri .74 olarak bulunmuştur. (Savaşır ve Şahin, 1997). Ölçekten
yüksek puan almak boyun eğiciliğin fazlalığını göstermektedir.
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Yaşam Doyumu Ölçeği, bireylerin yaşam doyumlarını ölçebilmek amacıyla Diener,
Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilmiştir. Tek boyutlu olan ölçeğin Türkçe
uyarlaması Köker (1991) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısını .78 ve test
tekrar test güvenirlik katsayısını.71 olarak bildirmiştir. Bu çalışmada ise YDÖ’ nin iç tutarlık
katsayısı .80 olarak bulunmuştur. Ölçekten yüksek puan yaşam doyumunun arttığını
göstermektedir.
Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği (WEMİOÖ) bireylerin psikolojik ve
öznel iyi oluşlarını değerlendirmesini içine alacak şekilde, mental iyi oluşlarının düzeyini
belirmek amacıyla Tennant ve arkadaşları (2007) tarafından geliştirilmiştir. Türkçe Formunun
güvenirlik geçerlik çalışması Keldal (2015) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin madde faktör
değerleri ise .55 ile .82 arasında değişim gösterirken ölçeğin Cronbach’ alfa katsayısı ise .92
olarak elde edilmiştir. Ölçekte puanlar attıkça mental iyi oluş da yükselmektedir.
İyimserlik ölçeği Balcı ve Yılmaz (2002) tarafından üniversite öğrencilerinin
iyimserlik düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu çalışmada ölçeğin Çalık (2008)
tarafından yeniden değerlendirilen 18 maddelik formu kullanılmıştır. Çalık (2008) ölçekte yer
alan tüm maddeler için madde-toplam korelasyonlarını .25 ile .74 arasında, ölçeğin iç tutarlık
katsayısını ise .83 olarak hesaplamıştır.
Tuzgöl-Dost (2005) tarafından geliştirilen Öznel iyi oluş ölçeği 46 maddeden
oluşmaktadır. Bireylerin yaşamları hakkındaki bilişsel değerlendirmeleri ile yaşadıkları
olumlu ve olumsuz duyguların sıklığı ve yoğunluğunu belirleyerek amacıyla geliştirilen
ölçekten alınabilecek en düşük puan 46, en yüksek puan 230’dur. Yüksek puan öznel iyi oluş
düzeyinin yüksek olduğuna işaret etmektedir. ÖİÖ’nin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .93
olarak bulunmuştur. Ölçeğin test tekrar test korelasyon katsayısı .86 olarak bulunmuştur.
Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Ölçme Araçlarının İç Tutarlılık Katsayıları
Faktörler
Boyun Eğicilik
Yaşam Doyumu
Mental İyi Oluş
İyimserlik
Öznel İyi Oluş

İfade Sayısı
16
5
14
18
46

Cronbach’s Alpha (α)
0.862
0.889
0.916
0.910
0.925

2.3. Verilerin Analizi
Verilerin analizinde basit doğrusal regresyon analiz kullanılmıştır. Oluşturulan
modellerin anlamlılığı F ve Durbin-Watson testi ile sınandıktan sonra, standartlaştırılmış beta
değerleri (B), standardize edilmiş regresyon katsayısı (β), korelasyon, regresyon,
hesaplanmış; regresyon katsayısının anlamlılığı t testi ile kontrol edilmiştir.
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3. BULGULAR
Araştırmada kullanılan bilgi toplama araçlarına ilişkin tanımlayıcı istatistik değerleri
aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 3. Veri Toplama Araçlarının Tanımlayıcı İstatistik Değerleri
Boyun
Eğicilik

Yaşam
Doyumu

Mental
İyi Oluş

İyimserlik

Öznel İyi
Oluş

707
0
36,6
35,0
34,0
11,0
,47
,09
-,18
.02

707
0
20.5
21.0
20.0
7.2
-.19
.09
-.88
.01

707
0
50.
52.0
51.0
11.5
-.64
.09
.29
.02

707
0
63.5
65.0
54.0
15.3
-.31
.09
.15
.02

707
0
148.8
147.0
148.0
28.1
-.30
.09
.42
.01

N
Kayıp Değer
Aritmetik Ortalama
Ortanca
Tepe Değer
Standart Sapma
Çarpıklık
Çarpıklığın Standart Hatası
Basıklık
Basıklığın Standart Hatası

Araştırmada kullanılan bilgi toplama araçlarına ait betimsel istatistik değerler
incelendiğinde beş ölçeğe ait puanların normal dağılama uyduğu görülmektedir.
3.1. Boyun Eğicilik İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki
Boyun eğicilik ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiye ait bulgular Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Boyun Eğicilik İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiye Ait Bulgular
Bağımlı Değişken
(Sabit)
Yaşam Doyumu

B

S.H.

Beta

t

Sig.

30.59
-,276

,847
,022

36.098 ,000
-,425 -12,471 ,000

F

Model
p

36.098

.000

DurbinWatson
1.826

R

R2

.425

.181

Boyun eğicilik puanları ile yaşam doyumu arasında, negatif yönde, orta düzeyde ilişki
saptanmıştır (r= -.425). Boyun eğicilik yaşam doyumu puanlarına ilişkin toplam varyansın yüzde
18'ini açıklamaktadır. Diğer bir ifade ile öznel iyi oluşun yüzde 18’i boyun eğicilik özelliği ile
açıklanabilmektedir. Basit regresyon çıktısındaki ANOVA (F değeri) regresyon modelinin genel
olarak anlamlı bulunup bulunmadığını gösterir. Araştırmada (F= 36.098) olarak hesaplanmıştır
(p<.000). Bu bulgu regresyon modelinin anlamlı bulunduğunu göstermektedir. Diğer bir ifade ile
boyun eğicilik, yaşam doyumu değişkeninin anlamlı bir tahmin edicisidir. Modelin anlamlılığı
Durbin-watson yöntemiyle de test edilmiştir (1.826). Durbin-watson değerinin 1’den küçük ve
3’ten büyük olması ilişkili hata değerlerine işaret etmektedir. Araştırmada Durbin-watson
değerlerinin 1.826 olarak hesaplanması modelin anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu durum
genel olarak modelin anlamlılığını kanıtlasa da alt boyuttan her birinin anlamlı olup olmadığını
saptamak için tablodaki diğer değerler incelenmiştir.
Standartlaştırılmış beta değerleri (B= -.276) boyun eğicilikteki bir puanlık artışın,
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yaşam doyumu puanlarını (-.276) etkileyeceğini göstermektedir. Regresyon katsayısının
anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise, boyun eğiciliğin yaşam doyumu
puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu söylenebilir (t= -12.471; p<.000). Regresyon
analizi sonuçlarına göre, boyun eğicilik puanlarının yaşam doyumunu yordamasına ilişkin
denklem şu şekilde oluşmuştur: [Yaşam Doyumu= 30.59 + (Boyun Eğicilik x -0.276)]
3.2. Boyun Eğicilik İle Mental İyi Oluş Arasındaki İlişki
Boyun eğicilik ile mental iyi oluş arasındaki ilişkiye ait bulgular Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5. Boyun Eğicilik İle Mental İyi Oluş Arasındaki İlişkiye Ait Bulgular
Bağımlı Değişken
(Sabit)
Mental İyi Oluş

B

S.H.

Beta

t

Sig.

70.61
-,634

1.2
-.634

61.224 ,000
-,604 -20.148 ,000

F

Model
p

45.950

.000

DurbinWatson
1.942

R

R2

.604

.365

Boyun eğicilik puanları ile mental iyi oluş arasında, negatif yönde, orta düzeyde ilişki
saptanmıştır (r= -.604). Boyun eğicilik mental iyi oluş puanlarına ilişkin toplam varyansın yüzde
36.5'ini açıklamaktadır. Diğer bir ifade ile öznel iyi oluşun yüzde 63.5’i boyun eğicilik özelliği
dışındaki faktörlerle açıklanabilmektedir. Boyun eğicilik kendi başına mental iyi oluşun
1/3’ünden fazlasını açıklamaktadır. Araştırmada ANOVA (F= 36.098; p<.000) ve Durbin-watson
(1.942) değerleri modelin anlamlı olduğunu göstermektedir. Standartlaştırılmış beta değerleri
(B=-.634), boyun eğicilikteki bir puanlık artışın, mental iyi oluş puanlarını (-.634) etkileyeceğini
göstermektedir. Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t-testi sonucu incelendiğinde ise,
boyun eğiciliğin mental iyi oluş puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu söylenebilir (t= 20.148; p<.000). Regresyon analizi sonuçlarına göre, boyun eğicilik puanlarının mental iyi oluşu
yordamasına ilişkin denklem şu şekilde oluşmuştur: [Mental iyi oluş= 70.61 + (Boyun Eğicilik x 0.634)].
3.3. Boyun Eğicilik İle İyimserlik Arasındaki İlişki
Boyun eğicilik ile iyimserlik arasındaki ilişkiye ait bulgular Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Boyun Eğicilik İle İyimserlik Arasındaki İlişkiye Ait Bulgular
Bağımlı Değişken
(Sabit)
İyimselik

B

S.H.

Beta

t

Sig.

92.344
-,787

1.6
-.043

55.908 ,000
-,566 -18.218 ,000

F

Model
p

31.885

.000

DurbinWatson
1.891

R

R2

-.566

.320

Boyun eğicilik puanları ile iyimserlik arasında, negatif yönde, orta düzeyde ilişki
saptanmıştır (r= -.566). Boyun eğicilik mental iyimserlik puanlarına ilişkin toplam varyansın
yüzde 32'sini açıklamaktadır. Hesaplanan ANOVA (F= 31.885; p<.000) ve Durbin-watson
(1.891) değerlerleri modelin anlamlı olduğunu göstermektedir. Standartlaştırılmış beta değerleri
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(B=-.787), boyun eğicilikteki bir puanlık artışın, iyimserlik puanlarını (-.787) etkileyeceğini
göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, boyun eğicilikteki bir birimlik artış, iyimserliği yaklaşık olarak
0.8 azaltmaktadır. Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t-testi sonucu incelendiğinde ise,
boyun eğiciliğin iyimserlik puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu söylenebilir (t= -18.218;
p<.000). Regresyon analizi sonuçlarına göre, boyun eğicilik puanlarının iyimserliği yordamasına
ilişkin denklem şu şekilde oluşmuştur: [İyimserlik= 92.344 + (Boyun Eğicilik x -0.787)].
3.4. Boyun Eğicilik İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişki
Boyun eğicilik ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkiye ait bulgular Tablo 7’de
gösterilmiştir.
Tablo 7. Boyun Eğiciliğin Öznel İyi Oluşun Alt Boyutları İle İlişkisine Ait Bulgular
Öznel İyi Oluş Alt Boyutları
(Sabit)
Yaşamını Başkaları ile Kıyaslama
Olumsuz Duygular
Amaçlar
Kendine Güven
İyimser
İlgi Duyulan Etkinlikler
Arkadaşlık İlişkileri
Geleceğe Bakış
Aile İlişkileri
Başkalarının Yaşamına İmrenme
Zorluklarla Baş etme
Karamsarlık
R= .775
F= 86.667

Ort.
18,78
16,41
12,65
12,92
21,37
12,88
12,31
10,37
8,97
6,03
9,80
6,36

R2= .660
Model P< .001

S.S.
5,18
4,53
2,78
3,02
5,38
3,33
2,96
2,91
2,34
2,24
2,44
2,23

r

B

S.H.

-,610
-,589
-,592
-,478
-,577
-,550
-,565
-,503
-,404
-,482
-,473
-,497

83,292
-,443
-,159
-,372
-,175
-,221
-,068
-,275
-,135
-,789
-,600
-,467
-,494

1,574
,083
,103
,144
,144
,095
,128
,127
,144
,128
,156
,153
,158

Düzeltilmiş R2= .593
N= 707

Beta

t

Sig.

-,208
-,065
-,094
-,048
-,108
-,021
-,074
-,036
-,167
-,122
-,104
-,100

52,916
-5,347
-1,550
-2,590
-1,215
-2,322
-,533
-2,167
-,942
-6,143
-3,847
-3,054
-3,116

,000
,000
,122
,010
,225
,021
,594
,031
,347
,000
,000
,002
,002

Durbin-Watson= 1.935

Boyun eğicilik puanları ile öznel iyi oluşun alt boyutlarına ilişkin korelasyon
katsayıları incelendiğinde, tüm alt boyutlar ile boyun eğicilik arasında, negatif yönde, yüksek
ve orta düzeyde ilişkinin olduğu görülmektedir. Göreceli olarak en yüksek ilişki “yaşamını ve
kendi geçmişi ve başkalarıyla kıyaslama” alt boyutunda gözlenmiştir (r= .-610, p<.000). Bu
boyutu, “amaçlar” (r= .-592, p<.001) ve “olumsuz duygular” izlemiştir (r= .589, p<.001).
Öznel iyi oluşa ait tüm alt boyutlar kendi içinde değerlendirildiğinde boyun eğicilik ile en
düşük ilişki, “aile içi ilişkiler” boyutunda gözlenmiştir (r=-.404, p<.003). Aile içi ilişkilerle
boyun eğicilik arasında negatif yönde ve orta düzeyde ilişkinin bulunmasına karşılık, 12
boyutun arasında göreceli olarak en düşük ilişkinin bu boyutta gözlenmesi; boyu eğicilik
genellikle aileler tarafından istenen ve desteklenen bir özellik olmasından dolayı, bireylerin
aile içi sorunları daha az yaşıyor olma ihtimaliyle açıklanabilir.
Yapılan regrasyon analizi sonunda, öznel iyi oluşun 12 alt boyutu birlikte, boyun
eğicilik puanlarıyla aralarında yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. (R=.775,
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R²=.660, p<.000). On ikiöznel iyi oluş alt boyutu birlikte, boyun eğicilik puanlarına ilişkin
toplam varyansın yüzde 66'sını açıklamaktadır. Bu durum, boyun eğicilik ile öznel iyi oluş
arasındaki bağı göstermesi bakımından önemli bulunmuştur.
Basit regresyon çıktısındaki ANOVA (F değeri) regresyon modelinin genel olarak
anlamlı bulunup bulunmadığını gösterir. Araştırmada (F= 86.667) olarak hesaplanmıştır
(p<.001). Bu bulgu regresyon modelinin anlamlı bulunduğuna işaret etmektedir. Diğer bir
ifade ile öznel iyi oluş değişkeni boyun eğicilik değişkeninin anlamlı bir tahmin edicisidir.
Modelin anlamlılığı Durbin-watson yöntemiyle de test edilmiştir. Durbin-watson değerinin
1’den küçük ve 3’ten büyük olması ilişkili hata değerlerine işaret etmektedir. Araştırmada
Durbin-watson değerlerinin 1.969 olarak hesaplanması modelin anlamlı olduğunu
göstermektedir. Bu durum genel olarak modelin anlamlılığını kanıtlasa da alt boyuttan her
birinin anlamlı olup olmadığını saptamak için tablodaki diğer değerler incelenmiştir.
Standartlaştırılmış beta değerleri (B) incelendiğinde, aile ilişkileri alt boyutundaki her
bir puanlık artışın boyun eğiciliği (-0.789); başkalarının yaşamına imrenmedeki her bir
puanlık artışın da boyun eğiciliği (-0.60) puan etkileyeceği söylenebilir.
Standardize edilmiş regresyon katsayısına () göre, yordayıcı değişkenlerin boyun
eğicilik puanları üzerindeki göreli önem sırası; yaşamını başkaları ile kıyaslama (β = -0,208),
aile ilişkileri (β=-0,167), başkalarının yaşamına imrenme (β = -0,122), iyimser (β = -0,108),
zorluklarla baş etme (β=-0,104), karamsarlık (β = -0,1), amaçlar (β = -0,094), arkadaşlık
ilişkileri (β = -0,074), olumsuz duygular (β= -0,065), kendine güven (β = -0,048), geleceğe
bakış (β = -0,036), ilgi duyulan etkinlikler (β= -0,021) şeklindedir.
Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise, Aile
ilişkileri (t= -6,143, p<.000), yaşamını başkaları ile kıyaslama (t= -5,347, p<.000),
başkalarının yaşamına imrenme (t= -3,847, p<.000), amaçlar (t= -2,59, p<.001), karamsarlık
(t= -3,116, p<.002), zorluklarla baş etme (t= -3,054, p<.002), iyimserlik (t= -2,322, p<.021)
ve arkadaşlık ilişkileri (t= -2,167, p<.031) öznel iyi oluş boyutlarının, boyun eğicilik
puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu söylenebilir. Regresyon analizi sonuçlarına göre,
öznel iyi oluş puanlarının boyun eğiciliği yordamasına ilişkin denklem şu şekilde oluşmuştur:
Boyun Eğicilik = 83,292 + (Aile İlişkileri x -0,789) + (Başkalarının Yaşamına
İmrenme x -0,6) + (Karamsarlık x -0,494) + (Zorluklarla Baş etme x -0,467) + (Yaşamını
Başkaları ile Kıyaslama x -0,443) + (Amaçlar x -0,372) + (Arkadaşlık İlişkileri x -0,275) +
(İyimser x-0,221) + (Kendine Güven x -0,175) + (Olumsuz duygular x -0,159) + (Geleceğe
Bakış x 0,135) + (İlgi Duyulan Etkinlikler x-0,068).
Araştırmanın sonunda elde edilen bulgular Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir.
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4. TARTIŞMA
Boyun eğiciler, çevresi ile iyi anlaşabiliyor gibi görünse de (McCreay ve Rhodes,
2001), gerçek duygu ve tutumlarının sürekli baskılanması ve engellenmesi, kendileri ve özdeğerleriyle ilgili mevcut duyguları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.
Kendini diğerlerinden daha aşağı görme duygusunun, itaatkar davranma eğilimlerini
artırdığına ilişkin araştırma sonuçları (Gilbert vd., 2003; Öngen, 2006) dikkate alındığında, bu
bireylerin psikolojik iyi oluşlarının yüksek olması beklenemez.
Çocukluk kötüye kullanımı, olumsuz benlik algısı ve boyun eğici davranışların önemli
bir yordayıcısı olarak ortaya çıkmıştır (Çelik ve Odacı, 2012). İstismar ve olumsuz benlik
algısının ise psikolojik iyi oluş üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı düşünüldüğünde,
araştırmada elde edilen negatif korelasyonların tutarlı olduğu söylenebilir.
Boyun eğiciliğin depresyon, anksiyete ve stres ile ilişkisinin saptandığı bir araştırmada,
yazarlar boyun eğicilik ile psikolojik iyi oluş arasında olumsuz ilişkili olabileceğini ve bunun
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araştırılması gerektiğini önermişlerdir (Catarino vd., 2014; Rillich ve Stevenson, 2017). Bu
araştırma konu ile ilgili bu eksikliği ve ihtiyacı bir ölçüde karşılayacağı umulmaktadır.
İtaatkâr davranışlarının, kişisel cinsel tatmini ve eşlerinin cinsel tatminini olumsuz
yönde etkilediğini (Sanchez vd., 2011) bulunmuştur. Buradan yola çıkılarak, cinsal
tatminsizliğin iyi oluş ve mutluluğu olumsuz etkileyeceği açıktı. Bu anlamda da boyun
eğicilik ile pozitif psikolojinin kavramları arasında gözlenen negatif ilişki anlaşılır ve tutarlı
görülebilir.Ruminasyon Ruminasyonun boyun eğici davranışların güçlü bir yordayıcısı
olduğu bulunmuştur (Öngen, 2010). Ruminasyonun psikolojik semptomlar ile pozitif ilişkisi
düşünüldüğünde (Nolen-Hoeksema ve Morrow, 1993; Nolen-Hoeksema, Wisco ve
Lyubomirsky, 2008), boyun eğicilerin mutlu bireyler olması beklenemez.
Boyun eğici davranışı olan insanlar amaçlarına ulaşmakta ve gereksinimlerini
karşılamakta güçlük çekerler. Bu nedenle boyun eğici davranış gösterenler eksiklik kaygısıyla
veya öfkeyle doludurlar (Bavlı, 2009; Aktaran: Kara, Uzgören ve Uzgören, 2013). Boyun eğme
davranışı ve duygusuyla dolu insanlar ancak başkalarına hizmet edebilecekleri yerlerde
kendilerini rahat hissederler. Bir başkasının buyrukları doğrultusunda yaşayan insan için ise
mutluluk, öznel iyi oluş, … gibi özelliklerinin yeterli ve yüksek düzeyde çıkması beklenemez.
Aynı şekilde, kendisini daha az değerli ve önemsiz gören, düşüncesini özgürce ifade edemeyen
kendine güveni düşük, sorumluluk almaktan ve değişikliklerden kaçınan (Özkan ve Özen, 2008)
insanların da mutlu olması beklenemez.
İnsanların boyun eğme davranışını sergilemelerinin en önemli sebeplerinden biri
korku ve kaygı duymalarıdır (Allan ve Gilbert, 1997). Korku ve kaygı ise iyi oluş ile zıt
kutuplarda yer alan duygulardır. Kendini sevdirme, iyi izlenim yaratma, kibirli küstah ya da
saldırgan görünmeme gibi kazanımları (O’Conner vd., 2000) olsa da, boyun eğiciler bu
kazanımlarının bedeli olarak mutluluklarını ve iyi oluşlarını kaybetmektedir.
5. SINIRLILIKLAR VE ÖNERİLER
Araştırma 18-25 yaş grubu bireyler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu yaş grubu henüz
üniversite öğrencisi olmalarından dolayı ergenlik ve beliren yetişkinlik dönemi bireyleridir.
Toplanan veriler üzerinde söz konusu gelişim düzeyinin etkisi olabilir. Konu ile ilgili yeni
araştırmalar daha geniş yaş grupları ve farklı gelişim dönemindeki bireyler üzerinde
yapılabilir.Boyun eğicilik ile pozitif psikoloji arasında gözlenen bulgular dikkate alındığında,
boyun eğicilik özelliğinin azalmasının pozitif iyi olma halini artıracağından, üniversite
öğrencilerine yapılacak psikolojik yardım hizmetlerinde bu amaca dönük etkinlik, uygulama,
danışma ve geliştirici eğitim çalışmalarına yer verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
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